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పరచయయ.. 

అచచ పుసతకాలక,  మనయ రాసకునే నోటలలక అటక్టోలు వసకుయట
అవి  చినిగిపోకుయడ  భదతయగ  ఉయటాయ.   మీ  పుసతకాలకు  అటక్టోలు
వసకుయటయటారుగ?  ఓసార అటక్టోలు వసకునన్నక, ఏ పుసతకయ ఏయట
తెలటయ కసయ వాటిక లేబుళళ్ళు అయటిసాత య;  అవి ఎయత అయదయగ ఉయట
అయత సయతోష పడతయ.  ఇదగ-  ఈ కొతతపలలతో  అటాల యటి చసూడ-

మచచటహన  లేబుళళ్ళు  ఎనిమిదయటిని  అయదుకయడ.  వాటిని  కతతరయచే
మయదుగనే, మర వాటి వెనక ఉనన్న 'పదాలన్న వెతక కనుకకయడ'!

ఇపుప్పుడపుప్పుడే  తెలుగు  చదవటయ  మొదలు  పెడత నన్న  పిలలల  కసయ  ఈ
మాసయ నుయడ 'బొమమ్మలు చసూసి-పదాలు వెతకే ఆటనొకదానిన్న మొదలు-

పెడతునన్నరు ఆదసూర హహ మవత గరు.  మర ఈ బొమమ్మలన్న,  పదాలన్న
ఆరునెలలపాట దాచకవాలట- ఎటాల  చేసాత ర, ఏమో?!

అమమ్మ మాట వినకుయడ ఊరకే కరచని ఐసకస్క్రీమలు తయటయటారా,

మీరుకడ?  అల చేసత యట ఏయ జరుగుతుయదో సయహత కథ  "తీపి-

చేదు ల  చదవయడ” .   ఇక,  నీత  తపిప్పున  అడవిపిలలక  ఏయ  దొరకయద?

అనసూష  'మోసకార పిలల' చదవి కనుకకయడ-  ఇయకా చాల కథలునెహన్నైలే
ఇయదుల; చదవి ఏద బాగుయదో చెపప్పుయడ మాకు!
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సఖానుపసిలయ విహరయతయ ఇయదతయేస అసయవతయ
భోజనయ హ చామతతనున్నయ కు సతయ హీన వరయయ
తయ వ పసహత మార, వాతో రుకకయ వ దుబబ్బలయ

కేవలయ సఖాలనే చసూసకుయటసూ, ఇయదతయలలులహ , వశయల లేని మనసతో, రుచి-రయగులకే ఎవరహతే 
బానిసలహ ఉయటార, అటవయటి వాళళ్ళు శకత హీనులు.  బలహీనమహన చెటక్టో ను గల పెకలయచి వసినటల , 
అటవయటి దురబ్బలులను మారుడ తపప్పుక హరయచివసాత డ.  (అయట కరకలకు లబడవదదని భవయ)

కకౄర మనసకలౌ పతుల గొలచ వసియచిన మయచివారకన 
వార గుణయబు పటిక్టో చెడ వరతన వాటిలు- మాధుర జల
ధారలు గౌతమీ మఖ మహనదు లయబుధి గసూడనయతనే
క్షారమ జయదవ, మొదల కటక్టోడలనిన్నయ దపిప్పు, భసకరా?

మారయ వెయకయయ్య రచియచిన భసకర శతకయ లనిద, ఈ పదయ్యయ.

తయయ్యటి నీళలతో నియడ పపవహయచే మహనదులనీన్న కడ ఒకసార సమదుప డని చేరనయయట తమ 
పటక్టో ను పూరతగ కలప్పుయ, ఉపుప్పు నీళళ లపోతయ.  అదే విధయగ దురామ్మరుర్గులహన యజమానులను 
చేరన మయచివాళళ్ళు కడ  ఆ దురుర్గుణాలనే అయటియచకుయటారు. వాళళ్ళు కడ చెడగనే 
పపవరతయచట య మొదలు పెడతరు.   చెడడ్డవార సావాసయ కడదు అని భవయ.
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దీపావళ
పూరశయ  పాడగరగ్జ్యోతషయ అనే  దేశయ  ఒకటి  ఉయడేద.   'పాడక్  జయ్యతషయ'  అయట  'మయదుగ
వెలుగును చసూసేద' అని అరరయ.  ఆ దేశానిన్న నరకుడ అనే రాజ పరపాలయచేవాడ. 

నరకుడ మామసూలు వాడ కాదు. సశయాన భసూమిక పుతుప డ. భసూమి మీద ఉనన్న సమసత
సయపదలు,  ఔషధాలు,  భసూమి లపల ఉనన్న  సమసతమహన  ఖనిజాలు-  అనిన్నటి  పెహన అతనిదే
అధికారయ; వాటి ఫలతలనీన్న పూరతగ అతనిక లబడనెహ.  నరకుడ తీవపమహన తపసల చేసి ఈ
విషయాలనీన్న  కనుకకవడయతో  పాట,  ఏ  పురుషుని  చేత  చావలేకుయడ  వరయ  కడ
పయదాడ, బతహమ్మ నుయడ. 

అయతే అటాల  పరపాలకుడగ భసూమిపెహన సరశ హకుకలసూ పయదన నరకుడ,  అవనీన్న  'తన
సయతమే' అనుకునన్నడ.  'తన సయత వసత వలన్న వరే ఎవరకహన ఎయదుకవాశల?'- అని, అవవ
ఇతరులవశరకీ దొరకకుయడ కటక్టోడ చేశాడ. అయట నరకుడ సాశరార నిక చిహన్నయ అనమాట.

ఔషధాలసూ ఖనిజాలే కాక,  పాడగరగ్జ్యోతషయ మీద పపథమయగ పడే వెలుగును కడ ఇతరులకు
అయదకుయడ చేసాడ నరకాసరుడ. 'శబదయ-సప్పురర-రసూపయ-రుచి-వాసన అనే జాజ్ఞానలను తెలప
శకుత లనిన్నయటీనీ  అతను  అణచి  పెటాక్టో డ.  తన  గొపప్పుతననిన్న  అయగీకరయచని  ఋషులని,

సాధువలను,  రాజలను  హయసియచటయ  మొదలుపెటాక్టో డ.  పదహరు  వల  మయద
రాజకుమారతలను బయదీలుగ చేసి పెటాక్టో డ.  దేవమాత అదత కరర్ణ  కుయడలలను,  వానలు
కురపియచే వరుణుడ గొడగును కడ తన కటల పెటక్టోసకునన్నడ.

నరకుడ భయానిక మనుషులయదరసూ తమల తమే కుయచియచకు పోయారు.  భసూమిపెహనే
నరకమయట ఏమిట రుచి చసూసారు.  పపకాశానిక  దసూరమహన  మానవజాత అజాజ్ఞానయలనసూ,
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పాపయలనసూ, చీకటిలనసూ కరుకు పోసాగియద.

నరకుడ ఆగడలు మినున్న మటక్టోసరక దేవతల రాజ ఇయదుప డ 'తమ కషక్టో లనిన్నటినీ తీరచగలగ
వాడెవడ' అని వెతుకుకనన్నడ. 'నరకుడని పుటిక్టోయచిన తలల పపకకృత- భసూమి తపప్పు మరవశరసూ
వాడని చయపలేరు' అని కనుకుకనన్నడ. విషుర్ణవ అవతరమహన కకృషుర్ణడని, సశయయగ భసూదేవి
అయన సతయ్యభమను దరరయచకొని, నరకాసరుడ భరయ తగిర్గుయచమని వడకునన్నడ.

కకృషుర్ణడ  సతయ్యభమ  ఇదదరసూ  గరుడ  వాహనయ  ఎకక,  పాడగరగ్జ్యోతషనిక  పోయ,  నరకునితో
యదద్ధియ చేసారు. చివరక సతయ్యభమ వదలన బాణయ నరకాసరుడని తుద మటిక్టోయచియద. తలల
సశయయగ తన దుషక్టో సయతననిన్న హరయచియద.  జాజ్ఞాన కరణాలు మళల ఒకసార జగతుత  అయతటా
నిరాటయకయగ పపసరయచాయ.

అజాజ్ఞాననిక, చీకటిక పపతీకగ నిలచి, భసూమి మీద నరకయ చసూపియచిన నరకుడ చావతో పపజలు
అయదరసూ  తనివి  తీరా  దీపాలు  వెలగియచారు.  బాణాసయచా  కాలచరు.  పియడ  వయటలు,

మిఠాయలు చేసకునన్నరు. 

ఈ దీపావళ కథలని పాతపలేవ నిజయగ ఉయడనకకరేలదు.  కథ ఉయదగ,  చాలు!  ఈ కథ ఏయ
చెబుతుయద? - పపకకృత ఎయత బలయమహనదో చెబుతుయద ఈ కథ.  పపకకృతలని సయపదలు అనిన్న
పాడణులకీ  చెయదాల  తపప్పు,  వాటిని  ఏ  ఒకక  జీవ,  ఏ  ఒకక  దేశమసూ  తన  సయతయ
చేసకునేయదుకు పపయతన్నయచకడదని చెపుత యద;  పపపయచయలని అనిన్న ఘటనలనసూ నిరర్ణయయచే
శకతని ఏ ఒకకరసూ వశపరచకలేరని,  దానిన్న ఎవశరసూ దురశనియోగయ చేయరాదని చెపుత యద;

చీకటీ-అజాజ్ఞానయ ఏనటికహన తపప్పుకుయడ నశసాత యని చెపుత యద. ఆశావాదానిక పునద వసత యద!

మీకయదరకీ మర, వెలుగుల పయడగ దీపావళ శుభకాయక్షలు!

-కొతతపలల బకృయదయ.
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మేధోమసూరత
రచన; లల గయతత రడడ్డ, 8 వ తరగత, శ్రీ ఆదతయ్య ఇయ.మీ.ససూకల్, నసూతకక, మయగళగిర

పానకాలయయ్య  ఓ  సనన్నకారు  రహతు.  అతని
కుమారుడ  మేధోమసూరత.  'తను
చదువకకపోయన,  కొడకు  చదవితే
చాలు' అనుకునేవాడ పానకాలయయ్య. 
కానీ పలయల కషక్టోపడతే ఇలుల  బొటాబొటిగ
గడచేద పానకాలయయ్యకు.  ఇక  మేధోమసూరత

చదువ కసయ ఏమయత మిగిలేద కాదు-  ఏ
ఏటికాయేడ  అపుప్పు  చేయాలల  వచేచద.

'ఎలగల అపుప్పు తీరుదాద యలే'  అని అపప్పుటల
అనుకునన్నడ.   కానీ  అనుకునన్నద
నెరవరాలని  లేదు  కదా!  మేధో   మసూరత
చదువ  పూరతయేయ్యసరక  అపుప్పు
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రయడతలయయ్యయద. 

'కొడకు ఏదహన పని చేసకొని, తన చదువ
కసయ చేసిన అపుప్పులు తీరుచకుయటాడ' అని
ఆశపడడ్డ డ  పానకాలయయ్య.  అయతే  ఆ
సయగత  ఎతతగనే  మేధోమసూరత   చికాకు
పడడ్డ డ-  "నువశ  చేసిన  అపుప్పుకు  నేనెటాల
బాధుయ్యణర్ణ అవతను?” అనేసాడ.

పానకాలయయ్యకు  ఏయ  చెపాప్పుల  తోచలేదు.

"అదేయటిరా, ఆ అపుప్పులు చేసియద నీ చదువ
కసమేగ?  నువశ  చదువకొని  ఏదో  ఒక
మయచి పని చేసకుయటసూ మన కుటయబానిన్న
నడపిసాత వనేగ?” అనన్నడ. 

"అటాల  ఊహయచకకయడ.  మీరనేద ఒకపప్పుటి
మాట.  ఇపుప్పుడ కాలయ మారయద.  జీవితయ
వగయగ నడసత నన్నద.  ఇపప్పుటి యవకులకు
సేశచచ్ఛ  కావాల.   'మన  కుటయబయ'  అని
భజన  చేసకుయటసూ,  ఊరకే  మీకు సేవలు
చేససూత  కరుచయట  న  పనులు  సాగవ.

ఇయక సయగత-  మీకు చెపప్పులేదుగనీ, నకు
పోయన  సయవతలరమే  ఉదోయ్యగయ  వచిచయద.

కయపెనీ వాళళ్ళు మా కాలేజీకే వచిచ కాల్ లటర

ఇచిచ వెళళ్ళురు.  మయచి జీతమే వసత యద.  న
బతతుకు నేను బతతుకచచ. మీ సయగత మీరు
చసూసకయడ-  మరల  అనుకకయడ"  అని
చెపిప్పు, చకచకా బటక్టోలు సరుద కొని వెనకక తరగి
చసూడకుయడ వెళలపోయాడ కొడకు.

పానకాలయయ్యకు కళళ్ళు తరగయ. "అయన
వడని  చదవియచే  బాధయ్యత  నదే-  అపుప్పు
చేసిన,  సపుప్పు చేసిన అయత న బాధయ్యతే
కదా,  వాడక  అపుప్పు  తీరాచలలన  అవసరయ
ఏమీ లేదు నిజయగనే"  అని సరద చెపుప్పుకొని,

తనే వరే ఏరాప్పుట చేసకునన్నడ.

అటాల  కొయత కాలయ గడచాక, అనుకని
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రతగ వరసగ కొనేన్నళళ్ళుపాట వరార్షాలు బాగ
పడడ్డ య. అనీన్న అనుకలయచాయ. పయటలు
బాగ  పయడయ;  ధరలు  కడ  బాగ
వచాచయ.  ఊహయచనయత  డబుబ్బ వచిచయద
పానకాలయయ్యకు.   దాయతో  కుటయబయ
గటక్టోకకయద.   అపుప్పులనీన్న  తీరటమేగక,

కషక్టో లల ఉనన్నవారక ఒకయత దానయ చెయయ్యగల
సిరతక వచాచడ. 

నిజయగనే  "కాలయ  ఓ  అనుకల పపతకల
పవనల సమసూహయ కదా,  ఓ చితప  వినయ్యస
కరటయ అద”.  
ఎయతో  సయపాదదాద మని  బయటిక  వెళలన
మేధోమసూరత  'అయత  నేనే-  అయత  న
యషక్టోయ'  అనే గరశయతో  విచక్షణా రహతయగ
పపవరతయచి  తను  చేసత నన్న  ఉదోయ్యగనిన్న
వదలేయాలలన  సిరతక  చేరుకునన్నడ.

కయపెనీవాళళ్ళు  అతనిన్న  వదలయచకవ-

టమేగక,  తోటి కయపెనీలకు కడ అతని
గురయచి చెడగ చెపప్పుటయతో,  అతనిక  ఇక
ఎకకడ  ఉదోయ్యగయ  దొరకలేదు.   అల
కొయతకాలయ  గడచేసరక  మేధోమసూరతక

బతతుకయట భయయ పటక్టో కునన్నద.   మనస
దురబ్బలమహ;  వెరపవాడల  ఎటపడతే  అట
తరగనరయభియచాడ.

ఓసార ఎరువలు తెచేచయదుకని పటన్నయ
వెళళ్ళున  పానకాలయయ్యకు  చినిగిపోయన
దుసత లతో  దరరనమిచాచడ  మేధోమసూరత!
బిడడ్డను గురుత  పటిక్టోన పానకాలయయ్య గబగబా
అతని  దగర్గురక  వెళల  పపమగ  "నయన,

మసూరత!  ఎల  ఉనన్నవరా?  ఏయటిరా,  ఇల
అయాయ్యవ?” అని కళళ్ళునీళళ్ళు పెటక్టో కునన్నడ.

అనేన్నళల  తరువాత  తయడతని  చసూసిన  మసూరత
ఏమీ  మాటాల డలేదు;  ఏడససూత  తయడత
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పాదాల మీద పడడ్డ డ. 

వాడని ఇయటిక తీసకళల  సాన్ననయ చేయయచి,

భోజనయ  పెటిక్టో,  తనతో  పాట  వయ్యవసాయపు
పనులు నేరప్పు,  మళళ్ళు ఓసార  పపయోజకుడని
చేశాడ పానకాలయయ్య. 

ఆ తరాశత మేధోమసూరత కుదురుకునన్నడ.

తయడతతోబాట  వయ్యవసాయయల  నిలదొడకుక-

కొని,  మలలగ తన చదువకు తగిన పనులు
కడ  చేసకుయటసూ,  'మయచివాడ'  అని
పరు తెచచకునన్నడ.

* తన (ఉతతర అమరకా తెలుగు సయఘయ - TANA) కు నలభహ సయవతలరాలు పూరతయన సయదరరయగ  
"బాల సాహతయ్య రచనల పోటీ - 2017” ని మయచి పుసతకయ, హహ దరాబాదు వారతో కలసి నిరశహసతయద.

* రచనయశయ: ఆధునిక సాహస, హసయ్య, కాలప్పునిక విజాజ్ఞాన నవల లేదా కథా గుచచ్ఛయ. 

                 సచితప నవలలు;  కామిక్ సిక్టోస్క్రీపుప్పులు; గడఫిక్ నవలలు కడ.

పోటీ రయడ విభగలుగ ఉయటయద. 

1) పద సయవతలరాలలపు పిలలల కసయ రాసినవి.

2) పద సయవతలరాల పెహబడన పిలలల కసయ రాసినవి.

* ఒకొకకక విభగయలనసూ ఒకకటీ పద వల రసూపాయల చొపుప్పున అయదు బహుమతులు.  రయడ 
విభగలలనసూ  కలపి మొతతయగ  పద బహుమతులు!  బహుమతుల మొతతయ విలువ లక్ష రసూపాయలు!

తన- మయచి పుసతకయ వార సయయకత నిరశహణల 
బాల సాహతయ్య రచనల పోటీ-2017

       
       

   తశరపడయడ!

  మొ
తతయ లక్ష రసూపాయల బహుమతులు!

 రచనలు పయపాలలన చిరునమా: మయచి పుసతకయ, 12-13-439, వధి నెయ: 1, తరాన్నకా, సికయదాడబాద-17

 మరనిన్న వివరాలకహ మయచి పుసతకయ వెబహబ్సైట www.manchipustakam.in చసూడయడ. 

 లేదా భగయ్యలక (9490746614), వాసిరడడ్డ నవన (9849310560) క ఫోన చేయయడ.

 చివర తేదీ: 2017 జనవర 31

http://www.manchipustakam.in/
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తీపి - చేదు
రచన : సయహత వాధసూలస, నలుగవ తరగత, శ్రీకకృషర్ణ ఇయ.మీ ససూకల్, అనయతపురయ.

ఒక  రజ  రామ  తన  బయతతో  ఆడకుయటసూ
ఉనన్నడ.  ఆ బయత అయట వాడక చాల ఇషక్టోయ. 

"ఎయతసేపటి  నుయడ  ఆడకుయటసూ  ఉనన్ననో,

ఆకలగ ఉయద!  చలలగ ఏమహన తనలనిపిససూతయద.

టీవ చసూససూత  ఐసకస్క్రీమ  తయదాయ!”  అనుకునన్నడ
వాడ. 

బొమమ్మల కథ
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"అమామ్మ నకు ఐసకస్క్రీమ కావాల!  ఇసాత వా?!”  అని
కేకలు పెటాక్టో డ. 

అమమ్మ ఒక ఐసకస్క్రీమ తెచిచ ఇచిచయద.  అద తనగనే
'ఇయకటి కావాల' అని అడగడ రామ. అపుప్పుడ
అమమ్మ  వదుద’ .  నీకు కడపుల తపుప్పుతుయద  అని’

చెపిప్పుయద. 

"కానీ నకు ఇయకా ఆకల వసతయద!  నకు ఇయక
ఐసకస్క్రీమ  కావాల!  దానితోపాట ఒక  కురుకుర పాయ్యకటక్టో  కడ కావాల!”  అని పచీ
మొదలటాక్టో డ రామ.

దాయతో వాళళ్ళు అమమ్మకు కపయ వచిచయద. ’నీకు ఏయ కావాలయట అద తను-  కానీ మయదే
చెబుతునన్నను-  నీకు కడపుల తపిప్పుతే మటకు  నకు చెపప్పుకు  అనన్నద’ .

అపుప్పుడ  వాడ  ఐసకస్క్రీమ లు,  కుర కురేలు  అనీన్న
తయటసూ మసూడ గయటల పాట టీవ చసూససూతనే
కరుచనన్నడ.

ఆ సరక అమమ్మ, ననన్న అయదరసూ నిదతపోయారు.

ఆరజ  అరద్ధిరాతత  నిదత  లేచి  అమామ్మ’ ,  కడపు
తపుప్పుతోయద, కళళ్ళు కడ మయడతునన్నయ  అని’

ఏడచడ రామ.
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"అయదుకేగదా,  ఐస కీపమ లు,  కుర కురేలు తనదుద రా,  అనన్నద? ఇపుప్పుడేయ చేసాత య? పద,

డకక్టోర దగర్గురకు!" అని డకక్టోరు దగర్గురక తీసకళళ్ళుయద అమమ్మ.
 డకక్టోర  మయదులససూత  ఇవిగ’ ,  ఈ  మయదులు
వసక.   ఇకనెహన  అమమ్మ  మాట విని  మయచిగ
ఉయటావగ?’ అనన్నడ. 

’ఓఓ  తపప్పుకుయడ  వియటానయడ  డకక్టోర  గరు’

మరాయ్యదగ తల ఊపాడ రామ!

సాశగతయ!

కొతతపలలల  పిలలల రచనలకు పాడధానయ్యత ఉయటయద. ఈ పుసతకయల దాదాపు సగయ కథలు పిలలలు 
రాసినవి; మిగిలనవి పిలలలకసయ పెదదలు రాసినవి.  బొమమ్మలు  వసిన  వాళళ్ళు   మటకు    యవకులు. 

పిలలలను కలవటయ, వాళలతో తెలుగుల కథలు  రాయయచటయ, బొమమ్మలు వయయచటయ, వాళళ్ళు  పయపిన 
కథలన్న,  బొమమ్మలన్న  సరదదద  మిగత పిలలలయదరకీ  నచేచటల   పుసతకాలుగ తయారు చేయటయ, 

దానికసయ ఓపెన  సరుల  ఉపకరణాలను వాడటయ, కథలన్న అయదరసూ ఉచితయగ చదువకునేటల   
ఇయటరన్నట ల  పెటక్టోటయతోపాట,  కొనిన్న   పపతులు  అచచ వయటయ  మాకు   ఇషక్టోయ. అయదర  మేలసూ  
కర  చేసే   ఈ పనిల  మీరసూ పాలుపయచకయడ.  పిలలల  కథల పపపయచానిక   సాశగతయ !

కొతతపలల పిపయట పుసతకాలను ఆన లహనోల ఆరడ్డరు చేయటయ, చయదాలు కటక్టోటయ చాల 
సలభయ!   కపడట కారుడ్డ ల దాశరాను, డెబిట కారుడ్డ ల దాశరాను, నెట బాయ్యయకయగ్ 
దాశరా కడ ఇపుప్పుడ కొతతపలలకహ  డబుబ్బలు చెలలయచవచచ!  అకకయట నెయబరుల  
వెతుకుకనే పని కడ లేదు ! 

సయదరరయచయడ: http://www.instamojo.com/kottapalli
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మయచి మనస
రచన: నేహల్ గుపత, ఏడవ తరగత, ఇయ.మీ, శ్రీ వెయకటశశర హహ  ససూకల్, జహీరాబాద, మదక్ జిలల .

శయకర  వారానిక  ఒకరజ  అడవిక
పోతుయటాడ-  కటక్టోలకసయ.  ఒకసార  అటాల
కటక్టో  పులలలు  ఏరుకొచేచయదుకు  అడవిక
వెళల డ.

దారల ఒక మసలవాడ ఎదురయాయ్యడ.

"బాగ ఆకలగ ఉయద నయన,  నీ దగర్గుర
ఏమహన  ఉయదా,  తనేయదుకు?"  అని
అడగడ.   శయకర క  అతనిన్న  చసూసేత  జాల

వసియద.  కానీ అతనిక  ఇచేచయదుకు శయకర 
దగర్గుర  ఏమీ  లేదు.   నిరుతలహయగ  తల
ఆడయచి మయదుకు సాగడ అతను.

అడవి  అయచలలనే  అతనిక  ఒక  జియక
ఎదురహయద.

దాహయతో  ఆ  చటక్టో  పపకకల  అయత
వెతుకుతునన్నద  అద  నీళల  కసయ.  శయకర క
దానిన్న చసూసి జాల వసియద.  కానీ తన దగర్గుర

బొమమ్మల కథ
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కడ నీళల  లేవ- ఏయ చేయగలడక? 

అటాల నే మయదుకళళ్ళు, తనకు దొరకననిన్న కటక్టో
పులలలు ఏరుకొని మసూటకటక్టో కునన్నడ.

వెనకక తరగి వెళత యట ఒక గుడడ్డ యన
ఎదురయాయ్యడ.  "నయన!  వయటకు
బొతతగ  కటక్టోలు  లేవ.  కొనిన్న  కటక్టోలు
ఇవశగలవా?  నేను  వయడయద  నీకు  కడ
కొయచెయ పెడతను" అనన్నడ. 

శయకర క అతనిన్న చసూసేత జాల వసియద. "సరే,

ఇవి  నువశ  తీసక.  నేను  మరనిన్న
ఏరుకొచచకుయటాను"  అని  తను  ఏరక
కటక్టోలు  అతనిక  ఇచేచసి,  ఆ  చటక్టో పపకకల
దొరకన  కటక్టోలనీన్న  తనకసయ  జమ
చేసకునన్నడ.

ఆలగ  వయట  పూరతయయద.   గుడడ్డ యన
తనకు  ఇచిచన  అనన్నయ  మసూట  కటక్టో కొని,

కొనిన్న  నీళళ్ళు  కడ  తీసకొని  వెనకక
తరగడ శయకర.  

జియకకు  నీళళ్ళు,   మసలయనకు  అనన్నయ
ఇచిచ, తకృపితగ ఇయటిదార పటాక్టో డ. 

అయతలనే దేవడ పపతయ్యక్షమయాయ్యడ
శయకర  మయదు.  "ఇయతకు  మయదు
కనిపియచిన జియక, మసలయన, గుప డడ్డ యన
అనీన్న నేను సకృషక్టోయచినవ. నువశ చాల మయచి
పని చేశావ.  నీ ఈ సాయయ వకృధా పోదు"

అని అభినయదయచి మాయయ అయాయ్యడ!
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     టారార న
సేకరణ, కథనయ : యయ.డ. జరదుదదన, ఏడవ తరగత, ఇయ.మీ, శ్రీ వెయకటశశర హహ ససూకల్, జహీరాబాద.

అనగనగ ఒక దటక్టోమహన అడవి ఉయడేద.  ఆ
అడవిల  చాల  జయతువలు  ఉయడేవి.

అడవిల దారులనీన్న తకమక పెటక్టోల ఉయడేవి.

ఆ అడవిల ఒక మనిష కడ ఉయడేవాడ.

అతని పరు టారార న.  టారార న జయతువలను
పపమియచేవాడ. వాటిని రకయచేవాడ. 

ఒకసార  ఆ  అడవిలక  కొయదరు  వటగళల
వచాచరు.  జయతువలను  చయపి  వాటి
చరామ్మలను  వరే  దేశాలల  అమిమ్మ  డబుబ్బ
సయపాదసత యటారు  వాళళ్ళు.   ఈ  సయగత
టారార న క  తెలసియద.  అతను వటగళళ్ళుకసయ
వెతుకుకయటసూ పోయాడ. 



కొతతపలల                                                       18                                                            అకక్టోబర  2016

కతులు,  పక్షులు  అనీన్న  టారార న క
తెలయజేసాయ,  వటగళల  ఎకకడనన్నర.

టారార న  ఆ  పాడయతనిక  వెళళ్ళుసరక
వటగళలయత ఒక పులని వెయటాడతునన్నరు.

టారార న ధహరయ్యయగ పులక అడడ్డయగ వటగళల
మయదు నిలచని  "ఆగయడ!  నేను ఉయడగ
మీరు  ఈ  పులని  చయపలేరు!”  అని
హచచరయచాడ.   అయతే ఆ వటగళలయత
వెటకారయగ నవిశ టారార న నే షసూట చేసారు.

టారార న  వాళళ్ళుయదరనుయడీ  తపిప్పుయచకొని,

పెహనుయడ వపలడే ఊడలన్న పటక్టో కొని ఊగుతసూ

దగర్గురలనే  ఉనన్న  ఓ  కొయడ  మీదక
చేరుకునన్నడ. 

అడవిల  ఉనన్న  జయతువలనిన్నటికీ  అడవిల
ఏయ జరుగుతునన్నదో తెలసియద. అనీన్న టారార న
వెనక  గుయడతగ  నిలబడడ్డ య.  వాటనిన్నటి
మధయ్యల  నిలబడన  టారార న ని  చసూసి
వటగళళ్ళు ఆశచరయ్యపోయారు.  

అపుప్పుడ టారార న వటగళలతో "చసూడయడ,

పాడణయ  మీ  మనుషులకకరకే  కాదు-  మా
జయతువలకు  ఉయడేద  కడ  పాడణమే.

మీరు  మాకు  ఏలయటి  సాయమసూ
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చెయయ్యకపోయన పరవాలేదు కానీ దయచేసి
మా దారన మమమ్మలన్న బతతకనివశయడ.  ఊరకే
మా  పాడణాలు  తీసేయదుకు  అడవిలక
రాకయడ.  మీరు మాకు కషక్టోయ కలగియచకపోతే
మేమ  కడ  మిమమ్మలన్న  ఏమీ  చెయయ్యయ.

అటాల  కాదయట ఇక యదద్ధిమే జరుగుతుయద.

ఆ  యదద్ధియల  మర  మీరు  గెలుసాత ర,

జయతువలు గెలుసాత యో ఊహయయచకయడ"

అని చెపాప్పుడ. 

అతని ధహరాయ్యనిన్న,  అడవి జయతువలకు అతని
పటల  ఉనన్న  గౌరవానిన్న  చసూసి  వటగళల
మనసలు మారాయ.  వాళలయత  మౌనయగ
అడవి నుయడ వెనకక తరగరు. 

ఎనెహన్నైన పరేలదు!

"పద కప రమకృగల పరుల  చెపప్పుయడ  అడగడ ఇయటరసూశగ్జ్యో అధికార” .

"ఐదు పులులు, ఐదు సియహలు" చెపాప్పుడ చౌదర.

“ఒకక జయతువనే పద అయకతో చెపాప్పులలయద  వెటకారయగ అనన్నడ అధికార” .

“వడక మర ఒకే ఒకక జయతువ గురయచే తెలుసకుయటారేమోనని, అల చెపాప్పునయడ  సిగుర్గుపడడ్డ డ ”

చౌదర.

రామలయగడ ససూస్ఫూరత!
తయడత: నువశ ఈసార కడ పరక్షల ఫెయలహతే నీ మొహయ నకు చసూపియచకు.

కొడకు: (కొదద రజల తరాశత) సార ననన్న మీరు న మొహయ చసూపియచొదదనన్నరు కదా అయదుకనే తలక 
హలమ్మట పెటక్టో కొని వచాచను. 

ఉచితమహతే చాలు!

కసక్టోమర: పలట ఇడీల-సాయబారు ఎయత?

సరశర: సాయబారుకు డబుబ్బ లేదు ఇవశనకకరేలదు సార, ఫప
కసక్టోమర: అయతే మసూడ గల సల సాయబారు ఇవశయడ!!



కొతతపలల                                                       20                                                            అకక్టోబర  2016

తులసి
కుటయబగధలు మన సమాజపు విభినన్న పారారర్శ్వాలను బయటిక తెసాత య.  మనకునన్న అసలు సమసయ్యలు
ఏయట తెలయజేసాత య.  అటాల యటి ఒక కథ ఇద- చదవి ఆలచియచయడ..

రచన:  య. జవరయ, 6 వ తరగత, రాధా ససూకల్ ఆఫ్ లరన్నయగ్, అనయతపురయ.

రయగనన్నద  పద  కుటయబయ.  వాళళ్ళు  ననన్న
చెడ  అలవాటలకు  బానిసహ,  ఇలలయత  గులల
చేసి,  చివరక చనిపోయాడ.  అమమ్మ ఒకకతే
పిలలలన్న  నలుగురనీ  పెయచలేక  తయటాలు
పడసాగియద. 

ఇయటల రయగనేన్న పెదద పిలలవాడ. దాయతో వాడే

ఇయటి  బాధయ్యతయత  నెతతన  వసకునన్నడ.

కలక  పోయాడ;  చదువకు  సశసిత
చెపాప్పుడ.  చెలలలనీ,  తమమ్మళళ్ళుదదరన్న
చదవియచాడ.  ఆలగ వాళళ్ళు అమమ్మ కడ
చనిపోయయద.

తమమ్మళలదదరసూ  అనన్న  చదవియచిన  చదువ
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సహయయతో  మయచి  ఉదోయ్యగలు
సయపాదయచకునన్నరు.  రయగనేన్న  ఇదదరు
తమమ్మళళ్ళుక పెళళ్ళు చేశాడ.  పెళళ్ళు అవశగనే
వాళళ్ళుదదరసూ   వరుపడడ్డ రు.   ఎవరక  వాళళ్ళు
సఖయగ బతతకటయ మొదలు పెటాక్టో రు. 

చెలలల చదువ పూరతయయదగనీ,  ఆ సరక
ఇక  రయగనన్న  దగర్గుర  ఏమీ  లేకుయడ
అయయ్యయద.   రయగనేన్న  ఆ  పిలలకు  ఏదో 
ఉదోయ్యగయ  తెపిప్పుయచి,  తగిన  కురాడడని  చసూసి
పెళళ్ళు చేసాడ. 

తరాశత  రయగనన్నను  ఇయక  ఎవరసూ

పటిక్టోయచకలేదు.   రయగనన్న కల పని ఆపి,

గుజిర   వాయ్యపారయ  (పాత సామానుల  అమేమ్మ
వాయ్యపారయ)  లక  దగడ.   పనిల
పరచయమహన సరజను పెళళ్ళు చేసకునన్నడ.

సరజక  వరే  ఎవశరసూ  లేరు.

భరాయ్యభరతలదదరసూ  కలసి  వాయ్యపారానిన్న
నడపిససూత వచాచరు.  కొదద రజలకు వాళళ్ళుక
కతురు పుటిక్టోయద, అమామ్మయక తులసి అని
పరు పెటాక్టో రు.

ఊహ  తెలసిన  నటినుయడ  తులసి  తలల
దయడప లకు  సహయయగ   ఉయడేద.   బడ
మగిసిన తరువాత ఆ పాప కడ గుజిర
అయగడ   దగర్గురే  గడపద.  అకకడయత
కరచని  పాత  పుసతకాలు,  పపరుల
చదువతసూ వచిచయద.

గుజర దుకాణయ దాశరానే ఆ పాపకు విజాజ్ఞాన
శాసత స్క్రీ పుసతకాలు అనేకయ పరచయమహనయ.

గొపప్పు గొపప్పు వాళల జీవిత చరతపలు దొరకాయ;

రకరకాల కథలు,  నవలలు,  సాయఘిక  శాసత స్క్రీ

గపయధాలు అయదాయ.  

అల ఆ  పాపకు చకకని  సామాజిక  దకృషక్టో
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ఒకటి ఏరప్పుడయద. 

గుజర దుకాణ య పుణాయ్యన తులసి రకరకాల
విషయాలు  తెలుసకొనన్నద;  ఉదయ్యమాలల

పాలు  పయచకునన్నద;  పోటీ  పరక్షలు  రాసి
ఉతీతరుర్ణరాలహయద;  మయచి  ఉదోయ్యగయ  కడ
తెచచకునన్నద.

రయగనన్న  శపమ  జీవన  సయదరాయ్యనిన్న,  తులసి
తెలవితేటలను,  పతతకలు  పపమఖయగ
పపచరయచాయ.  శపమియచేయదుకు భయపడని
రయగనన్న,  సమసయ్యలను  జాజ్ఞాన  సమపారరనకు
సాధనలుగ  మారుచకునన్న  తులసి
అనేకమయదక ససూస్ఫూరత నిచాచరు.

అట తరాశత  రయగనన్న  తమమ్మళళ్ళు,  చెలలలు
అయదరసూ మళళ్ళు కలసారు.  రయగనన్న వాళలను,

వాళళ్ళు పిలలలన్న ఎపప్పుటి మాదరే ఆదరయచాడ.

మయదుచసూపు వెయగళపప్పు!

చాల రజల తరాశత కలసిన పాడణ మితుప డ టియగళపప్పును  చసూసి వెయగళపప్పు  మసూత 
మడచకునన్నడ.

వెయగళపప్పు: న  పెళళ్ళుక తపప్పుకుయడ రమమ్మని ఉతతరయ రాసాను కదా, నువెశయదుకు రాలేదు?!

టియగళపప్పు:  అయోయ్య! నకు ఆ  ఉతతరయ అయదనే లేదు కదరా!

వెయగళపప్పు: 'ఉతతరయ అయదన, అయదకునన్న కడ రావాలలయదే' అని అయత పెదద అక్షరాలల 
రాశాను కదరా, అయన రాలేదు నువశ?!
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మోసకార పిలల కథ
క. అనసూష, ఎనిమిదవ తరగత, కగిర, రదదయ మయడలయ, అనయతపురయ జిలల .

అనగనగ ఒక అడవిల ఒక పుల ఉయడేద.

ఒకరజ  అద  ఆహరయ  కసయ  బయలు
దేరయద.  దారల  దానిక  ఒక  అడవి  పిలల
ఎదురహయద.  ఆ  అడవి  పిలల  కడ  చాల
ఆకలతో  ఉయద.   ఆహరయ  కసయ
వెతుకుకయటయద. 

అడవిపిలలని  చసూడగనే  పులక  నోరసూరయద.

తటాలున దాని వెయటపడయద.  “బాబోయ!

న ఆకల సయగత సరే-  ఈ పులక ఆహరయ
మాతపయ కాకడదు!”  అనుకుయటసూ అడవి
పిలల తోచిన దకుకకు పరుగు తీసియద. 

కనబడన ఆహరానిన్న  పుల ఊరకే ఎయదుకు
వదులుత యద?  అద  పిలల  ఎటపోతే  అట
పోయయద.  అడవిపిలలకేమో  ఆయాసయ
ఎకుకవెహయద.  'ఎటాల  దేవడ,  దీనిన్నయచి
తపిప్పుయచకవటయ?'  అని  అద  అటాల నే
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పరగెతుత తసూ పరగెతుత తసూ గబగబా ఓ చెటక్టో
పెహక ఎగ బాడకయద.  

అయతకు మయదురజే పుల కాలక ఓ మలుల
గుచచకొని  నొపిప్పు  చేసి  ఉనన్నద.   పరుగు
పెటక్టోటమహతే ఎలగ ఒకలగ చేసత నన్నద కానీ,

చెటక్టో పెహక  ఎగబాడకటయ  మటకు  ఇయకా
వలవటలదు  దానిక.  అయదుకని  అద  గురుప
గురుప  మయటసూ చెటక్టో  కపయదే చకకరుల  కొటక్టోటయ
మొదలుపెటిక్టోయద.

ఆ చెటక్టో  కొమమ్మ మీదే కత ఒకటి

నిదతపోతునన్నద.   అడవి పిలల  రాకతో దానిక
నిదాడభయగమహ కళల  తెరచి చసూసియద.  అడవి
పిలల  గబుకుకన  దాని  కాళళ్ళు  పటక్టో కొని
"బాబాబ్బబు! ననున్న కాపాడ!చెటక్టో  కయదే ఒక
పుల న కసయ కాచకొని కరుచయద.  కొదద
సేపు  ఆశపయయ  ఇవశ.   న  పాడణాలు  నీ
చేతులల ఉనన్నయ" అని పాడధేయపడయద.

కత పాపయ మయచిద.   అడవిపిలలని  కపయదక
తొయయ్యకపోతే పులక కపయ వసత యదని దానిక
తెలుస.  అయన  'పిలల  తనని కాపాడమని
వడకునన్నద గదా'  అని అద 'సరే'  అని తల
ఊపి తరగి నిదతలక జారుకుయద. 

'అడవి పిలల ఎపప్పుటికహన కయదక దగుతుయద;

దానిన్న తను తనల' అని పయతయ పటిక్టోన పుల
ఆ  రాతపయత  చెటక్టో  కయదే  కాపు  కాసియద.

తెలలవారవసత నన్న  పుల  కదలకపోయేసరక
అడవిపిలలక ఊపిరాడలేదు.  'ఎటాల  అయన
సరే,  పులని ఇకకడనుయడ పయపియచెయాయ్యల'

అని  ఆలచియచటయ మొదలుపెటిక్టోయద. 

చివరక  దానిక ఉపాయయ తటిక్టో  కత  వెహపు
చసూసియద.  కత గఢ  నిదతల  ఉయద.  “ఈ



కొతతపలల                                                       25                                                            అకక్టోబర  2016

కతని  కయదకు  తోసేసేత..?  పుల  దానిన్న
తయటయద;   ఒకసార కడపు నియడయదయట
పుల ఇయక ఇకకడ ఉయడదు-  వెళలపోతుయద.

అద తనగ కత మాయసానిన్న  నేను కడ
తనొచచ.

న పాడణాలను కాపాడకునన్నటసూల
ఉయటయద; ఈ పూటకు న కడపు కడ
నియడతుయద"  అనుకునన్నద మోసకార పిలల.

ఆ ఆలచన వచిచయదే తడవ కతని కయదకు
తోసేసియద! 

అయతే కత పడటయ పడటయ సరగర్గు  పుల
నెతత మీద పడయద. ఆ బరువకు పులక తల
తరగినటలయయద.  ఒకక  ఉదుటన  లేచి
బతతుకు  జీవడ  అని  అడవిలక  పరుగు
తీసియద.  నిదత  మతుత  వదలన  కతక
జరగియదేమిట  అరరమయేయ్యయదుకు  ఒకక
నిమషయ పటిక్టోయద.  అయతే-   అద ఆవశయగ
చెటక్టోకక,  అడవి  పిలల  గసూబ  మీద
ఒకకటిచిచయద.

గసూబ గుయయ్యమనన్న అడవి పిలల  పటక్టో  తపిప్పు
కయద  పడయద.   దాని  నడడ్డ  విరగియద;

అయతేనేమి, 'పుల పారపోయయద దేవడ,

అద  చాలు.  కత  ఇచిచన  బహుమానయతో
నకు  మా  బాగ  బుదొద్ధిచిచయద-  ఇయక
ఏనడ,  ఎవశరనీ  మోసయ  చెయయ్యను..'

అయటసూ అద తన ఇయటికేసి పరుగు పెటిక్టోయద!

పటక్టో కవడనిక వలుకాని దేశయ ఏద?                జ. గీపస
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బుదద్ధి వచిచయద
బి. వి కటశశర రావ, 5 వ తరగత, పాడథమికనన్నత పాఠశాల, కయకణాల పలల, పపకాశయ జిలల .

తరగతలని  పిలలలయదరకయట   కొయచెయ
పెదదవాడ  విజయ;  చాల  అలలర  పిలల డ
కడ.  ఆలచన అనేదే లేకుయడ ఎపుప్పుడ
ఏదో ఒక  చిలపి పని చేసి,  పపమాదాలు కొని
తెచచకుయటసూ ఉయడేవాడ.  టీచరుల ,  పెదదలు
చేయదదనన్నదలల  చేససూత ఉయడేవాడ ఊరకే.

ఒకసార ఆదవారయ బడక సలవ.  విజయ క
వరే  పనేమీ  లేక,  'ఏయ  చేదాద మా'  అని

ఆలచియచాడ.   చేను దగర్గుర  బావి  ఉయద.

తనక ఈత రాదు; అయన "బావిల రాళళ్ళు
వససూతయట బలే ఉయటయద" అనుకునన్నడ.

చేను కాడక బయలేదరాడ.  పలల వెయబడ
నడచకుయటసూ  పోతునన్నడ-  దారల
చెరువ  గటక్టో న   మరపచెటక్టో  ఒకటి
కనిపియచియద.  దాని  పరే  కతుల  మరప.
దానినియడ  ఎపుప్పుడ  వయదల  వయదల
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కతులు  ఉయటహ .   విజయ క  వాటిని
ఏడపియచాలని  మనసహయద.   ఇయకేమయద;

నేలమీదునన్న రాళళ్ళును ఏరుకొని, వాటి మీదక
విసరటయ మొదలటాక్టో డ.  

కతులనీన్న 'గురుప  గురుప ' మనన్నయ. అనీన్న
ఒకేసార  చెటక్టో దగి  వాడ  వెయట  పడడ్డ య.

“బాబోయ  కాపాడయడ!  కాపాడయడ!!"

అయటసూ  విజయ   పలయ  గటల  వెయట
పరగెతత డ.

అకసామ్మతుత గ  వాడ  కాలుని  ఏదో
చటక్టో కునన్నటసూల,  కరచినటసూల  అనిపియచియద.

'పామే!'  అనిపియచియద  వాడక.   “వామోమ్మ!

పామ!"  అని  కేకలు  పెడతసూనే  పరుగు
కొనసాగియచాడ  వాడ.   దగర్గురలనే  పని
చేసకుయటనన్న  మసల  రహతు  ఒకడ  ఆ
పలకేకలు  విని  గబగబా  వచాచడ.  పని
చేసత నన్న కలలు కడ పరుగున వచాచరు. 

వాళలల  ఒకాయన  వెయటనే  108 క  ఫోన
చేశాడ.  మసలయనేమో  తన  కయడవా
చియపి   విజయ  తొడ కపయదుగ గటిక్టో  కటక్టో
కటాక్టో డ.  అయతల  అయబులనుల  వాళళ్ళు
రావటయ,   వాడని  దానిలక  ఎకకయచి
ఆసపతతక తీసకువెళలటయ జరగిపోయాయ.

అకకడ  డకక్టోర గరు  గయానిన్న  గమనియచి,

అద  పామ  కాదని  తేలచరు.   అయన
మయచిదే,  ఇయజక్షనుల  వసకవాల  అని
వరసగ  నలుగె హదు  ఇయజక్షనుల  ఇచాచరు.

అవనీన్న అయనక నీరసయగ ఇయటికొచాచడ
విజయ . 
దాయతో  బుదద్ధి  వచిచనటల యద-  విజయ
కొయచెయ  పెదదయాయ్యడ:  అలలర  తగిర్గుయచి
ఇపుప్పుడపుప్పుడే   కొయచెయగ  చదువల
పడడ్డ డ!
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పెదదరకయ
రచన:  జి. వరాయజనేయలు, 7 వ తరగత, పాడథమికనన్నత పాఠశాల, కయకణాల పలల.

రామయయ్య,  రాయబాబు  ఇదదరసూ  రహతులు,

దసూరపు  చటాక్టో లు  కడ.  రామయయ్య
కషక్టోజీవి.  రాయబాబు  ఎకకడ  వలహతే  అకకడ
అడడ్డదారులు తొకేక రకయ. 

రామయయ్య ఇయటల ఏనడో పెదదలు చేయయచి
పెటిక్టోన  ఎదుద ల  బయడ  ఒకటి  ఉయద.  దానిన్న

లగయదుకు  పెదద  ఎదుద లు  కొనలని  బలే
కరక  అతనిక.  కానీ  ఏనడ  దానిక
తగినయత  డబుబ్బ  సమకరక,   ఆ  కరక
అలగ నిలచిపోయయద.  

అయతే  ఆ  సయవతలరయ  పయటలు  కొయచెయ
బాగ  పయడేసరక,  కొయత  రకకయ  చేతల
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నిలచియద.  దాయతో ఎదుద లను కొయదామని ఆ
కాసియత  డబసూబ్బ  పటక్టో కొని  సయబరయగ
పటన్నయల జరగ పశువల సయతకు వెళల డ
రామయయ్య. 

సరగర్గు అపుప్పుడే 'టకరా వసేయదుకు ఏ గొరప
దొరుకుతుయదా'  అని  సయతల  ఎదురు
చసూసత నన్నడ రాయబాబు.

రామయయ్య  చేతల  డబుబ్బని  చసూడగనే
రాయబాబు  కళళ్ళు  మరసాయ.  సయతోషయగ
దగర్గురక  వచిచ  ఏయటి“ !  బావా,  ఇల
వచాచవ?” అనన్నడ.

"గదను  కొయదామని  వచాచను  బావా!

ఇయతక నువశ ఏయటి ఇకకడ?”  అనన్నడ
రామయయ్య.  వెయటనే  రాయబాబు  మఖయ
విచారయతో నియడపోయయద:  "మా అమమ్మకు
బాగలేక  పోతే  ఇకకడ  హసిప్పుటల్ ల
చేరప్పుయచాను బావా!  ఆపరేషన చేయాలయట.

ఇరవెహ,  మపెహప్ఫై  వల  దాకా  ఖరుచ
అవతుయదని  చెపాప్పురు.  'సయతల  ఐతే
తెలసిన వాళల  ఎవరహన కనిపిసాత రు కదా' అని
వచాచను. వాళళ్ళుమహన సాయయ చేసేత ఈ కషక్టోయ
గటక్టోకుకతుయద.  పెదద  పాడణయ,  పాపయ!"

అనేసాడ. 

రామయయ్య  మనస  కరగి  నీరహపోయయద.

"అయయ్యయోయ్య,  అలగ!  ఇదగ,  ఈ డబుబ్బ
ఉయచ.  తరువాత నీకు వలహనపుప్పుడ తరగి
ఇదుద వ గని.  మయదు అమమ్మకు ఆపరేషన
చేయయచ,  పో బావా!”  అని తన దగర్గురునన్న
డబబ్బయత ఇచేచసాడ.  

రాయబాబు  ఆ  డబుబ్బ  పుచచకొని  "బావా!

ఎయత  మయచి  మనస  నీద!  వలహనయత
తొయదరల  తపప్పుకుయడ  నీ  డబుబ్బ  నీకు
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ఇచేచసాత ను.  న పాలట దేవడవి నువశ!”
అయటసూ మాయయ అయపోయాడ.

నిజయగనే  రాయబాబు  వాళల  అమమ్మకు
ఆపరేషన  అవసరయ  ఉయడయద.  అయతే
అదేమయత పెదదద కాదు.  కొదదపాటి డబుబ్బతో
ఆ  పని  మగియచి,  రాయబాబు  ఇచిచన
డబుబ్బల  అధికశాతయ  మిగులుచకునన్నడ
రాయబాబు.  ఆ  డబుబ్బతో  వయ్యవసాయయ
సాగియచాడ;  మయచి  లభలే  వచాచయ
కడ.

అయన  డబుబ్బ  కళళ్ళుజూసే  సరక  ఆశ
పెరగియద.  రామయయ్యకు  ఇవాశలలన  డబుబ్బ
తరగి  ఇవశనే  లేదు!  సయవతలరయ  దాటాక
కడ  రాయబాబు  డబుబ్బ  పపసాత వన
ఎతతకపోవటయతో,  ఒకరజ  రామయయ్య
రాయబాబు  ఇయటికే  వెళల డ  నేరుగ.

రాయబాబు  కాసత  తడబడడ్డ డ;  కానీ,  పెహక
మటకు  నవశతసూ  రా  బావా“ !  రా!

బాగునన్నవా?!  ఎనన్నళలయయద,  నినున్న
చసూసి!" అయటసూ ఆహశనియచాడ.

కాసేపు ఆ మాట,  ఈ మాట మాటాల డక

రామయయ్య తనకు ఇవాశలలన డబుబ్బ గురయచి
అడగడ. “డబాబ్బ?!  ఏయ డబుబ్బ,  బావా?!”

అనన్నడ  రాయబాబు,  పపశాన్నరరకానిన్న
మఖమయత నియపుకొని. 

తను  మోసపోయాడని  ఆ  క్షణానేన్న
గురతయచాడ  రామయయ్య.   అయన  "ఆ..

హ..హ..ఏయ  లేదు..ఏయ  లేదు.  నువశ
కాదులే,  వరే ఎవర ఇవశవలసి ఉనన్నద.  ఆ
పని  మీద  వచాచను-  వసాత ను"  అనేసి
బయటపడడ్డ డ.  ఏమయట  తను
రాయబాబుకు  డబుబ్బ  ఇచిచనటల  సాక్షయ్యయ
కడ ఏమీ లేదు మర! 

తరువాత  ఏడద  పయట  డబుబ్బతో  తనకు
నచిచన ఎదుద లు కొనన్నడ;  బయడ కటాక్టో డ;

అటాల  కొయత  వకృదద్ధిలక  కడ  వచాచడ
రామయయ్య.   
అయతే ఉదదరకు (తేరగ) వచిచన సమమ్మతో
బతతకటయ  అలవాటహన  రాయబాబుకు
వయ్యవసాయయ ఏమాతపయ గిటక్టో బాట కాలేదు.

బాగ  నషక్టో లు  వచాచయ.  తయడ  కడ
కరువెహయద. 
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అతని   మోసాలు  కనుకుకనన్న  జనలయత
"వామోమ్మ!  వడ మామసూలు వాడ కాదు!

వడక  దగర్గురహతే  అయతే  సయగతులు!"

అనుకునన్నరు;  ఇయక  ఎవశరసూ  ఒకక
రసూపాయ కడ అపుప్పు ఇవశలేదు.

చివర పపయతన్నయగ రామయయ్యని కలసిన
రాయబాబు కళళ్ళుల నీళళ్ళు తనున్నకు వచాచయ.

"ననున్న  క్షమియచ  బావా!  న  మోసాలకు
తగిన  బుదద్ధి  చెపాప్పుడ  దేవడ"  అయటసూ
రామయయ్య కాళల మీద పడడ్డ డ. 

రామయయ్య  అతనిన్న  ఓదారుచతసూ  లేలే” ,

రాయబాబసూ!   కాలయ  ఎపుప్పుడ  ఒకేల
ఉయడదు.  నీకు  నేను  ఇచిచన  డబుబ్బలతో
ఎదుద లు  కొయదామనుకునన్నను.  ఆ  ఏడద
వలవశలేదు-కానీ  మరుసటి  ఏడదక  అవి
సమకరనెహగదా! అటాల  అవతుయటయదయతే.

మనకయటసూ  ఏలయటి  అపుప్పులసూ
మిగలకుయడ బతతకటయల పరమారరయ ఉయద.

పపసత తనిక  నేను  నీకు  ఇయకొయత  సాయయ
చేసాత ను-  నీ  వలును  బటిక్టో  మొతతయగ
తీరేచయదుకు పపయతన్నయచ" అని మర కొయత
డబుబ్బను అతని చేతల పెటిక్టో పయపాడ. 

దాయతో  రాయబాబు  మనస  నిజయగనే
మారయద.  అటపెహన  మోసాలు  చేయడయ
ఆపశాడ.   రయడేళలల  వడీ డ్డతో  సహ
రామయయ్య  డబుబ్బను  రామయయ్యకు
ఇచేచసాడ.  బుదద్ధిగ నడచకుయటసూ తనపెహ
ఉనన్న  మచచను  పోగొటక్టో కునన్నడ.

'మయచివాడ' అనిపియచకునన్నడ.
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మసూడ సలహలు
సేకరణ: డ.పుషప్పు, ఎనిమిదవ తరగత, zphs, సి.క.పలల. అనయతపురయ జిలల .

అనగనగ ఒక ఊరల ఒక అడవి ఉయడేద.

ఆ అడవిక వెళళ్ళుడొక వటగడ.  వాడ ఆ
అడవి మధయ్యల వల వశాడ.  ఆ వలలక ఏ
జయతువల,  పక్షుల  వచిచ  పడతయని
ఎదురు చసూససూత చెటక్టో  కపయద కరుచనన్నడ.

చసూసత యడగనే ఓ బుజిర పిటక్టో మలలగ వచిచ
వలల చికుకకునన్నద.

వటగడ లేచి వల దగర్గురక వచాచడ.  బుజిర

పిటక్టోను  చేతలక  తీసకొని  "ఆహ!  భలే
రుచిగ ఉయటయద!”  అయటసూ బుజిర పిటక్టోను
చయపి తయదామని పపయతన్నయచాడ. 

బుజిర  పిటక్టోకు  భయయ  వసియదగనీ,

చటకుకన తేరుకొని ధహరయ్యయగ మాటాల డయద:

"వటగడ!  ననున్న  తనన్నయత  మాతడన  నీ
కడపు నియడతుయదా? నీ  కడపు నియడదు;

నీ  ఆకల  తీరదు.  ననున్న  వదలేయ-  నీకు
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అమసూలయ్యమహన సలహలు మసూడ ఇసాత ను.

మొదటి సలహను నీ చేత మీద కరచని
ఇసాత ను.  రయడవ  సలహను  దసూరయగ
నేలమీద  కరచని  ఇసాత ను.  మసూడవ
సలహను  చెటక్టో  కొమమ్మ  మీద  కరచని
ఇసాత ను" అనన్నద.  

వటగడ కొదద సేపు ఆలచియచాడ-  'సరేలే'

అని దానిన్న వదలేసాడ.

బుజిర  పిటక్టో  వటగడ  చేతమీదే  కరచని
మొదటి సలహ ఇచిచయద:   "అసయభవమహన

వాటిని ఎపుప్పుడ నమమ్మవదుద " అని. 

వటగడ  ఇయకా  ఆలచిసత యడగనే  బుజిర
పిటక్టో దసూరయగ వెళల కరచని రయడవ సలహ
ఇచిచయద:  "జరగి  పోయన  దానిన్న  గురయచి
ఎనన్నడ బాధపడవదుద " అని. 

ఆ  వెయటనే  మసూడవ  సలహ  ఇచేచయదుకు
చెటక్టో  కొమమ్మ  మీదక  ఎగిరయద:   "న
కడపుల కల బయగరయ ఉయద.

ఆ బయగరానిన్న నువశ గనక తీసకొని ఉయట
పద  తరాల  పాట  కాలు  మీద  కాలు
వసకొని దరార గ బతతకేవాడవి"  అనన్నద బుజిర
పిటక్టో. 
వటగడ నిరా రయత పోయాడ.  నేను నినున్న
నమిమ్మ వదలను.  బుజిర పిటాక్టో !  నువశ ననున్న
మోసయ  చేశావ"  అని  ఏడపు  మఖయ
పెటాక్టో డ. 

బుజిర పిటక్టో నవిశయద. “చసూడ, న సలహలు
నువశసలు  పటిక్టోయచకునన్నటక్టో  లేవ.

అసయభవమహనవాటిని  నమమ్మదదని  చెపాప్పును
కదా,  మర  పిటక్టో  కడపుల  బయగరయ
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ఉయదయట నువశ ఎల నమామ్మవ?  ఇక న
కడపుల నిజయగనే కల బయగరయ ఉయడ
ఉయట,  నువశ  ననున్న  పటక్టో కునన్నపుప్పుడ  ఆ
బరువ  తెలసేద  కదా?  అయన  న
కడపుల కల బయగరయ పటక్టోన?” అనన్నద.

వటగడ సిగుర్గుతో తల వయచకునన్నడ.

పిటక్టో  కొనసాగియచియద:   "చసూడ,

జరగిపోయనదానిన్న  గురయచి  ఎనన్నడ
బాధపడకు" అని చెపాప్పును. నువిశపుప్పుడ ఏయ
చేసత నన్నవ?  'అనవసరయగ  ననున్న
వదలేసానే'  అని  బాధపడతునన్నవ.

కదసూ?” అనన్నద నవశతసూ.

వటగడక మరయత సిగుర్గు వసియద. “నిజమే.

 ఇక  మీద  నీ  సలహలు  పాటిసాత ను.

మరపుప్పుడ మసూడో  సలహ కడ ఇవశ”
అని అడగడ.

"ఎవరు  ఏ  సలహలను  ఇచిచన,  మనకు
వాటిని  పాటియచే  గటిక్టో  మనస  ఉయటనే
పపయోజనయ.   సలహలు ఆచరణలక వసేతనే
ఉపయోగయ-  అరరమహయదా?”  అని చెపిప్పు బుజిర
పిటక్టో తురుప మని ఎగిరపోయయద.

ఇద మాతపయ చసూడదుద !

మఖేష: ననన్న మీరు చసూడకుయడ ఏ పనెహన చేయగలరు కదా ?
ననన్న: అవను. ఏయ?

మఖేష: ఏయ లేదు ననన్నగరసూ!  కళళ్ళు మసూసకొని ఈ పోడగె తస కారుడ్డ  మీద సయతకయ పెటక్టోగలరేమో 
చసూడయడ! మా సేన్నహతులయత అద వలు కాదయటనన్నరు..
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మీ పుసతకాలకసయ లేబుల్ల

                         కొతతపలల
పరు: _________________

తరగత:_____సక్షన:_______

ససూకల్ :_______________

సబరకుక్టో :________________

                       కొతతపలల
పరు: _________________

తరగత:_____సక్షన:_______

ససూకల్ :_______________

సబరకుక్టో :________________

                       కొతతపలల
పరు: _________________

తరగత:_____సక్షన:_______

ససూకల్ :_______________

సబరకుక్టో :________________

                       కొతతపలల
పరు: _________________

తరగత:_____సక్షన:_______

ససూకల్ :_______________

సబరకుక్టో :________________

                       కొతతపలల
పరు: _________________

తరగత:_____సక్షన:_______

ససూకల్ :_______________

సబరకుక్టో :________________

                       కొతతపలల
పరు: _________________

తరగత:_____సక్షన:_______

ససూకల్ :_______________

సబరకుక్టో :________________

                       కొతతపలల
పరు: _________________

తరగత:_____సక్షన:_______

ససూకల్ :_______________

సబరకుక్టో :________________

                       కొతతపలల
పరు: _________________

తరగత:_____సక్షన:_______

ససూకల్ :_______________

సబరకుక్టో :________________
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పదాలన్న వెతక పటక్టో కయడ!
మొకకలు, ఆలసయ్యయ, హకృదయయ, బజవాడ, సేన్నహతులు, వయదనలు, కకృతజజ్ఞాత, జీవితయ, రామ, 

గొడగు, ఆహరయ, రాజగరు, చదరయగయ, కరగయలు, సహయయ, ఆసపతత, జీవనయ, రాణ 
మదనపలల, కన :- ఈ పదాలనీన్న కపయద పటిక్టోకల దాగునన్నయ-నిలువగ, అడడ్డయగ, వాలుగ, కపయద 
నుయడ పెహక -ఎటపడతే అట! వాటిని వెతక వాటి చటసూక్టో గుయడడలు గీయయడ!

ఆ జ రు ద యయ హ స హ బ న క వయ
జజ్ఞా యయ సేన్న ఆ హ ఆ రు రా హ వా డ సేన్న
చ తయ లల ర ల స జీ జ మ జ హ ద
హ వి ప చ స సయ్యయ వ గ బ తు హకృ న
రయ జీ న ద క చ రా రు లు సేన్న య లు
క తత ద రయ మొ కక లు హకృ వ జీ ర గు
లల లు మ గయ లల ల న రా త వ డ డ
ఆ హకృ జజ్ఞా యయ రా మ జజ్ఞా కకృ క నయ వా గొ
స ద గయ ణ మ ద లల హకృ త త జ జజ్ఞా

ప యయ గ రయ హ ఆ డ పి రా జజ్ఞా బ వ
తత ఆ చ రా లు న ద వయ ల త త నయ
డ రయ లు లు య గ ర క జ మ కకృ మ
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భరవి
'సహసా విదధీత న కపయాయ ' ('ఆలచియచకుయడ ఏ పనీ చేయదుద ')  అని ననుడ.  అద చెపిప్పున భరవి
కథలు అనన్నమాట, ఇవి !
సేకరణ, కథనయ : ఇ యన వి రవి, అనయతపురయ.

పూరశయ  అచలపురయ  అనే  గడమయల
నరాయణసాశమి అనే పయడతుడ ఒకడ
ఉయడేవాడ.  ఆయన కొడకు పరు భరవి.

భరవి బాగ చదువకుని పెదదవాడయాయ్యడ.

అతనికపుప్పుడ పదదనిమిదేళళ్ళు. 

పదద్ధినిమిదేళళ్ళు భరవి - చకకని పాయడతయ్యయతో
కడన  కవితశయ  చెపప్పువాడ.   తెలసిన
వాళళ్ళుయత అతని కవితశనిన్న తెగ మచచకునే
వాళళ్ళు.  అయతే  భరవి  వాళళ్ళు  ననన్న
నరాయణసాశమి   కొడకు  పాయడతయ్యనిక

శ లక చమతకరయ
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లలన  సయతోషపడన,  పెహక  మాతపయ
మచచకునేవాడ  కాదు.   భరవిక  ఇద
కాసతయత అసయతకృపితగ ఉయడేద. 

ఒకసార భరవి పపజలయదర సమక్షయల
కవితశయ  చెపాప్పుడ.  అతని కవితశయ  అకకడ
చేరన   పపజలయదరనీ  బలే  మపిప్పుయచియద.

దాయతో  భరవి  ఖాయ్యత  చటక్టో పకకల
ఊళళ్ళునిన్నటికీ  వాయ్యపియచియద.  భరవి తయడతక
ఆపుత లహనవాళళ్ళు,  బయధువలసూ  కడ
చాలమయద ఆ పపశయసను వినన్నరు. 

తరాశత  కొనన్నళలకు  ఏదో  సయదరరయల
బయధువలు చాలమయద నరాయణసాశమి
ఇయటిక  వచాచరు.  వాళళ్ళుయత  భరవిని
మచచకుయటసూ,  నరాయణసాశమితో

"మీవాడ  చాల  గొపప్పు  కవితశయ
చెబుతునన్నడ  నరాయణసాశమీ!"

అనన్నరు. 

దానిక  నరాయణసాశమి  నలుక
చపప్పురయచేససూత "అబబ్బ, అదేమి కవితశయ, వాడ
చదువ  ఇయకా  పూరేత  కాలేదు!  ఏదో
రాసత యటాడయట-  అయతగ  పగడలలన
కవితశమేమీ  కాదద"  అని  తీసిపారేసినటల
మాటాల డడ. 

పకకనే ఉయడ ఆ మాటలు వినన్న భరవి కపయ
పటక్టోలేకపోయాడ.   ఆ  కపయల  అతని
విచక్షణా  జాజ్ఞానయ  పూరతగ  నశయచియద.

లకమయత మచిచన  తనను విమరరసత నన్న
తయడతని,  ఎలగె హన  సరే-  వదలయచకకపోతే
శాయత  లేదనుకునన్నడ.  ఆయనిన్న
గుయడడయతో మోద చయపయాలని పథకయ
వసాడ.  గబగబా ఇయటిలక వెళళ్ళుడ.  పెదద
గుయడడయని ఒకదానిన్న తీసకొని,  భోజనల
గదల  అటకపెహకకక  కరుచనన్నడ:  తయడత
కసయ ఎదురు చసూససూత.
రాతతక  నరాయణసాశమి  భోజననిక
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కరుచనన్నడ.  అటక  మీద  ఉనన్న  భరవి
గుయడడయని   కపయదక  దొరలయచేయదుకు
సిదద్ధిమౌతునన్నడ.  సరగర్గు  ఆ  సమయయల
భోజనయ  వడడ్డసత నన్న  భరవి  తలల,
నరాయణసాశమితో  అనన్నద-  "కొడకుని
అయదరసూ  పగుడతుయట,  మీరు  కనీసయ
ఒకక  మయచిమాట  కడ  అనరయదుకు?

వాడ యవకుడెహనడ కడ, పాపయ వాడ
మనస నొచచకదా?" అని.  

నరాయణసాశమి  అనన్నయ  కలుపుకుయటసూ
"పిచిచదాన! మన భరవి నిజయగ 'భ రవి'

(పపకాశయచే ససూరుయ్యడ).  వాడ మనయదరకీ
పరు తీసకొచేచ రజ మయదుయద.  ఇపుప్పుడే
పగడతలకు  అలవాట  పడతే  వాడ  పపగత
ఆగిపోతుయద" అని బదులచాచడ. 

అటకమీద నుయడ వియటనన్న భరవి సిగుర్గుతో
కుమిలపోయాడ.  అటక దగి వచిచ తయడత
పాదాలమీద  పడ,  జరగియదయత  చెపిప్పు,
"పాడయశచతతయగ నకేదహన శక్ష విధియచయడ"

అని వడకునన్నడ. 

"ఓ  ఆరునెలలు  అతతవారయటల  గడపి  రా!

అయతే  నువశ  ఎనన్నళళ్ళు  అకకడ
ఉయడబోతునన్నదీ  మటకు  చెపప్పుకడదు
వాళళ్ళుకు" అనన్నడ నరాయణసాశమి. 

'సరే-  ఇదేమి  శక్ష?!  అతతవారయటల  పయడగ
చేసకొని వసాత ను ఆరు నెలలు'  అని భరవి
భరయ్యను  వెయటబటక్టో కొని  అతతవారయటిక
వెళళ్ళుడ.  ’కతురు-అలుల డ  వచాచరు!'

అని   సయతోషపడన  అతతవారు  ఓ  రయడ
మసూడ  రజల  పాట  గొపప్పు  మరాయ్యదలు
చేసారు.

అయతే  తరగి  వెళళ్ళు  మచచట  ఎతతటలదు
అలుల డ.  మసూడో  రజకు  'ఇల  ఊడ
పడడ్డ డేయటి?’  అనుకునన్నరు  అతతవారు.  ఓ
వారయ  తరగసరక  వడేయటి’ ,  ఇకకడే  తషక్టో
వశాడ?’  అనుకునన్నరు.  భరవిక  ఆదరణ
తగిర్గుయద.  ఆపెహన  అతతవారయటల  అయదరసూ
అతనిక పనులు చెపప్పుటయ సాగియచారు.  నెల
గడచేసరక అతనిన్న పశువల కొటక్టోయల వాటిక
తోడగ  పడకొమమ్మనన్నరు.  పశువలను
కడగటయ,  మేపటయ  వయటి  పనులు
అపప్పుజపాప్పురు.  మిగిలపోయన  భోజనయ
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పెటక్టోసాగరు. 

ఇదయత  సహససూత  గడవకసయ  ఎదురు
చసూససూత పోయాడ భరవి.  ఆరన్నలల గడవ
పూరత  అయయ్యయదో  లేదో,  భరాయ్యభరతలదదరసూ
అకకడనుయడ  సలవ  పుచచకొని  ఇలుల
చేరుకునన్నరు. అయతే ఈ ఆరు నెలలలనసూ 
భరవిక లకయ తీరు తెలసి వచిచయద.  కవిగ
ఆయన  ఎదగయదుకు  ఇద  చాల
ఉపయోగపడయద అని చెబుతరు.

ఆ తరాశత ఓ మారు భరవి భరయ్య కళళ్ళునీరు
పెటక్టో కుయటసూ,  చినిగిన  చీరను  భరతకు
చసూపియచియద.  భరవి  ఆమను  ఊరడయచి,

తటాకుపెహ  ఓ  శ లకయ  వాడసి  ఇచిచ,   'ఊళళ్ళు
ధనవయతుడక  అమిమ్మ  డబుబ్బ  తెచచక'

అనన్నడ.

భరవి  భరయ్య  ఆ  శ లకానిన్న  పటక్టో కళళ్ళు  ఊరల
శ పషక్టోక ఇచిచయద.  శ పషక్టో ఆ శ లకానిన్న చదువకుని
మచచటపడ, కొయత డబుబ్బ ఇచిచ పయపాడ.

ఆపెహన  దానిన్న  కతత  ఒరల  పెటిక్టో,  ఆ  కతతని
ఒరతో  సహ  గడకు  వలడదీసాడ.

అటపెహన  పనులల  పడ  ఆ  సయగతని

మరచపోయాడ. 

నిజానిక ఆ శ పష ష్ఠి పనిమీద దేశాయతరయ
వెళతునన్నడ. ఒకటి రయడ రజల తరాశత
భరయ్యను,  ఐదేళళ్ళు  కుమారుణర్ణ  వదల
దీశపాయతరయ  వెళళ్ళుపోయాడ.  అల
వెళళ్ళుపోయనవాడ  మళళ్ళు  పదకొయడేళళ్ళుకు
కానీ తరగి రాలేదు.   

ఓ శుభమహూరాత న  ఇయటిక  తరగి వచిచన
శ పషక్టో,  భరయ్య మయచయ మీద ఓ యవకుడ
పడకుని  ఉయడటయ  చసూసాడ.   'తన
ఇయటల  పడకునన్నడ,  వడెవడ?'  అనన్న
ఆనుమానయ  అతనిన్న  దహయచి  వసియద.

ఆవశయ పటక్టోలేక గడకు వలడతునన్న  కతత
దసూశాడ.  ఆ కతత ఒర నుయడ ఓ తటాకు
పపత  రాల  పడయద.  అయదుల  ఇల  వాడసి
ఉనన్నద:
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సహసా విదధీత న కపయాయ 
అవివకకః పరమాపదాయ పదమ |
వకృణుతే హ విమకృశయ్యకారణయ 
గుణలుబాద్ధి కః సశయమేవ సయపదాకః ||
తొయదరపాటతో  చేసేపని  ఆపదలకు
కారణమవతుయద,  అయదుకని  ఒక  పని
చేసేపుప్పుడ,  చకకగ  పూరాశపరాలు
ఆలచియచి  చెయాయ్యల.  అలయటి
ఆలచనపరునిక సయపదలు తయతట తమే
వచిచ చేరతయ.

శ లకయ  చదవిన  శ పషక్టో  ఆగి,  ఒకక  క్షణయ
ఆలచియచాడ.  "మయచయ  మీద  పడకునన్న
యవకుడ వరే ఎవశర కారు- తన కొడకే!

తను  వెళళ్ళుటపుప్పుడ  వాడ  చినన్నవాడ.

ఇనేన్నళళ్ళు  గడచాక  ఇయకా  చినన్నగ
ఎయదుకుయటాడ?!" అని అరరమహయద.

అయతలనే అకకడక వచిచయద భరయ్య.  శ పష ష్ఠిని
చసూసి  మరసిపోయయద.  ఆ  హడవిడక
నిదతలేచిన కొడకు తయడత చెయత చేరాడ. శ పష ష్ఠి

ఇదదరనీ  అకుకన  పదవకునన్నడ.  'ఈ
శ లకయ  న  కుటయబానిన్న  నిలపియద.  ఇద
లేకపోతే  న  బతతుకు  ఏమయేయ్యద?'

అనుకునన్నడ.

ఆ శ లకానిన్న తనకు ఇచిచన వయ్యకత కసయ
వెతకయచాడ.  భరవిని  కనుకుకని  అతణర్ణ
ఘనయగ సనమ్మనియచాడ. 

ఆ  సరక  భరవి  కీరతపపతష ష్ఠిలు  దేశమయత
వాయ్యపియచాయ. 

తను  రచియచిన  'కరాతరుర నీయమ'  అనే
కావయ్యయల ఈ శ లకానిక  తవ కలప్పుయచాడ
భరవి.
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చెనన్నయయ్య ఆదరరయ
రచన: మదదరాల శ్రీనివాసలు, పాడథమికనన్నత పాఠశాల, కయకణాల పలల, పపకాశయ జిలల .

చెనన్నయయ్యకు తలల,  తయడత  అయట అపారమహన
గౌరవయ.  అలగ  చదువయట  కడ  చాల
ఇషక్టోయ.  చకకగ  చదవవాడ.  ఊళళ్ళు  ఉనన్న
బడల  ఐదో  తరగత  పూరత  చేశాడ.   పెహ
తరగతులకు  వరే  ఊరక  వెళళ్ళుల.   కానీ
తయడత ఒదదనేసాడ.

దాయతో  ఇక  పనెన్నయడేళళ్ళు  చెనన్నయయ్య  బరపలు

కాయటయల పడడ్డ డ.  అపుప్పుడపుప్పుడ మిదద
పనులకనీ,  కలకనీ  పోయేవాడ,

తయడతతోబాట.   ఒకకసార  వాళళ్ళు  ననన్న
ఏదహన పనిమీద పటాన్ననిక పయపితే,  అపుప్పుడ
బళల  సారుల  చెపిప్పున  మాటలనీన్న   గురుత
చేసకునేవాడ.  అలవాటగ రజూ కపమయ
తపప్పుకుయడ ఒక కథ, ఒక వారత చదువతసూ
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ఉయడేవాడ.

అతనిక  పధదనిమిదేళళ్ళు  వచేచ  సరక  వాళళ్ళు
అమామ్మననన్నలు పెళళ్ళు సయబయధాలు చసూడటయ
మొదలు పెటాక్టో రు.  "అయోయ్య!  ఇపుప్పుడే  పెళల
ఏయటి  ననన్న"  అనన్నడ  చెనన్నయయ్య
కయగరుగ. "అవనురా!  ఇపుప్పుడ కాకపోతే
ఇయకపుప్పుడ?  నెలకు  ఇయత  కల
సయపాదసత నన్నవ-  నీకేయటి?   అయన
ఇపుప్పుడ  కాకపోతే  మేమ  మసలళలయ
అయాయ్యక  చేసకుయటావా?"  అని  ఎగిరారు
తలలదయడప లు.  చెనన్నయయ్య  మారు
మాటాడలేదు.

చెనన్నయయ్య  భరయ్య  లక  మయచిద.  అణకువ
గలద.  కానీ ఏమయట ఆమద రయడో తరగత
చదువ!   రయడేళళ్ళు  తరగసరకలల  వాళలకు
ఒక  కతురు  పుటిక్టోయద.  పరు  పిపయ.

అమామ్మయ  పుటిక్టోనయదుకు  చెనన్నయయ్య  తలల
దయడప లు,  అతత  మామలు  చాల
బాధపడడ్డ రు.  “ఈసార  కొడకే  పుటాక్టో ల”
అనన్నరు. కానీ తన జీవితయల మొదటిసార,

చెనన్నయయ్య  తన  నిరర్ణయయ  తను

తీసకునన్నడ:  ఎవరు  ఏయ  చెపిప్పున
వినలేదు.  వెళళ్ళు  కుటయబ  నియయతపణ
ఆపరేషన  చేయయచకునన్నడ!  "ఊరకే
అలలర  చేయదదయడ.  నేను  సయపాదయచే  ఈ
కాసిని  డబుబ్బలతో  ఇలుల  ఎల
గడసత యదనుకుయటనన్నరు?   కొడకహన,

కతురహన  ఒకకరే  చాలు!”  అని  గటిక్టోగ
చెపప్పుసాడ.  

కాలయ గడచియద.  పిపయకు బడ వయస
వచిచయద.   బడల  చేరాచడ  చెనన్నయయ్య:
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'నకు  ఎలగసూ  చదువలేదు.  కాబటిక్టో,
ఎలగె హన న కతురని చదవియచాల.  ఎయత
కషక్టోపడెహన  సరే,   పిపయను  పెదద  చదువ
చదవిసాత ను  అనుకునేవాడ” . 

కానీ,  పిపయను  చదవియచటయ  ఇయటల
పెదదవాళలవశరకీ  ఇషక్టోయ  లేదు.  "ఆడపిలలకు
చదువ ఎయదుకురా? పోనీ ఇయక పిలలడనన్న
పుడతడయట,  అదీ  లేకపాయ!"  అయటసూ
గొణగవాళళ్ళు.  పిపయ ఐదవ  తరగత  మయచి
మారుకలతో  పాసయయ్యయద.  చెనన్నయయ్య  ఆ
పాపను పటన్నయ హహ ససూకలల చేరుసాత ననన్నడ.

తయడత  ఒపుప్పుకలేదు.  కానీ,  చెనన్నయయ్య
"ననన్న!  ననున్న  నువశ  ఎలగసూ
చదువకనీయలేదు.  నీకేయ తెలుస ననన్న,
చదువ  విలువ?!  ఆరజ  నీకు  ఎదురు
చెపప్పుటయ ఇషక్టోయ లేక,  చదువ మానుకునన్న.
సారుల  చెపిప్పుయద  వినలేదా-  "పిలలలు  బడక-

పెదదలు పనిక!"  అని?  పనులు చేసేయదుకు
ఇయటల మనయ నలుగురయ పెదదవాళలయ ఉనన్నయ.

ఇదగ ,  ఇపుప్పుడ  చెబుతునన్న-  ఎవరు
ఔననన్న,  కాదనన్న  న  కతురని  మాతపయ

చదవియచి తీరుత.  ఈ విషయయల నేనియక
ఎవశర  మాటా వినదలచకలేదు"  అయటసూ
ఎయత  కపయగ  అరచాడయట,  ఇక  ఆపెహన
ఎవశరసూ మాటాల డలేదు. 

పిపయ  పదవ  తరగత  పాసహయద.  మయచి
మారుకలు కడ వచాచయ.  "మన పిపయక
ఫసక్టో మారకయట. అయతే కాదు, గవరన్నమయట
కాలేజీల  సట  కడ్  ఫప  అయట.."  అని
చెనన్నయయ్య  సయతోషయగ  చెబితే   "చాలేల,
సయబడయ"  అయటసూ పెదవి విరచి,   అమామ్మ,
ననన్న లపలక వెళలపోయారు. 

అటపెహన  పిపయను  పపభుతశమే  ఉచితయగ
ఇయజనీరయగ్ చదవియచియద.  దార ఖరుచలకు
తపప్పు,  పిపయ చదువకయటసూ పెదదగ ఖరుచ
చేయవలసిన  అవసరమే  రాలేదు
చెనన్నయయ్యకు! 

ఆ సరక అతని తలలదయడప లు మసల వాళల
అయపోయారు.  అయన  వాళళ్ళు,  ఊళళ్ళు
జనలు అయత చెనన్నయయ్యను పిచచడలగనే
చసూసేవాళళ్ళు:  "వడో  పిచచడ.  ఆడ పిలలకు
చదువయట!  ఏడచనటక్టో  ఉయద!"  అని
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గొణుకుకనేవారు.

చసూససూతయడగనే పిపయ చదువ
పూరతయయద.  మయచి  మారుకలతో
పాసయన  పిపయకు  వెయటనే  పపభుతశ
ఉదోయ్యగయ  కడ  వచిచయద.  పపభుతశయవారు
ఆమకు పపతేయ్యకయగ కారు కడ ఇచాచరు!

ఊరలక  కారుల  వచిచన  పిపయను  చసూసి
అయదరసూ  మకుకన  వలేసకునన్నరు.

మనసల  "అబాబ్బ!"  అనుకునన్న,  బయటిక

మటకు ఏమీ మాటాల డలేదు.

మర  రయడేళల  తరువాత,  ఊరలక  ఎవర
కటీశశరులు-  పెదద కారు వసకొని వచాచరు.

చేతుల  నియడ  బయగరు  గజలు,

ఒయటినియడ  బయగరయ,  పటక్టో  చీరతో
మరసిపోతునన్నద  కారుల  ఉనన్న  పెదాద విడ.

ఆమ  భరత  పెదద  పెదద  మీసాలు  పెటక్టో కొని
రాజసయగ ఉనన్నడ. ఆయన ఒకక వలుక
ఒకక రకయ ఉయగరయ మరుసతయద. "ఇకకడ
రామయయ్యగర  అబాబ్బయ  చెనన్నయయ్య  అయట
ఎవరయడీ?  వాళళ్ళు  అమామ్మయ  ఇయజనీరు-"

అయటసూ  ఎయకశయర  చేసకుయటసూ
వచాచరు. 

అయదరసూ  "ఏయటబాబ్బ?  ఎయదుకు
అడగుతునన్నరు?  బిడడ్డను చదవియచాడగ,

ఏదో!   ఆ  పాప   ఏదో  చేసి  ఉయటద.

గొపోప్పుళలతో  పెటక్టో కుయట  అలగ  ఉయటద
మర. ఇపుప్పుడ వడక పోయే కాలయ వచిచయద.

అయన  ఏయ  జరగియదో  చసూదాద య"

అనుకుయటసూ ఊర జనలు కొయదరు కారు
వెనకాలనే పడ వచాచరు చెనన్నయయ్య ఇయటిక. 
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"అయాయ్య!  కరచయడ"  అని  మయచయ
వాలచడ  చెనన్నయయ్య-  మజిరగ  తెమమ్మని
భరయ్యకు పురమాయససూత.  "చెపప్పుయడయాయ్య"
అనన్నడ బరుకు బరుగర్గునే.  

"ఇయజనీరు  పిపయ..మీ  అమామ్మయేన?!"

అడగడ కటీశశరుడ.

"అవనయడయా"

"కయగరు  పడకయడ-   న  పరు  జానక
రామయయ్య.  ఈమ న భరయ్య,  సత.  మాకు
ఒకకగనొకక  కొడకు,   రవి.   మీ
అమామ్మయదీ, మా అబాబ్బయదీ ఒకే ఆఫస "
చెపాప్పుడ కటీశశరుడ.

"అనుకునన్న.  ఏదో  జరగి  ఉయటయదని!"

ఊరల  వాళలల  గుసగుసలు
మొదలయాయ్యయ.   వినన్న  చెనన్నయయ్యకు
భయయ పెరగియద-

కటీశశరుడ  కొనసాగియచాడ.

"చెనన్నయయ్యగరసూ! మాకు దాదాపు ఒక ఐదు
కటల  పెహనే  ఆసత లు  ఉనన్నయ.  మీ
అమామ్మయని మే య చసూసాయ. మా అబాబ్బయక

తగిన  పిలల  అనిపియచియద.  ఇదగ,  మావాడ
ఫొట  తీసకొచాచయ.  మీ  అమామ్మయ
తెలవితేటలు,  పని  సామరరగ్జ్యోయ,  మయచితనయ
ఇవనీన్న  మావాడక కడ చాల నచాచయ.

ఇపుప్పుడ మిమమ్మలన్న ఆ విషయయ అడగడనికే
వచాచమ.   మీ  అమామ్మయని  అడగితే,

'అయత మా అమామ్మననన్నల  ఇషక్టోయ'  అనన్నద.

వెయటనే  బయలుదేర  ఇల  వచాచయ!"

అనన్నడ కటీశశరుడ. 

ఈ మాట వినగనే ఊరల  వాళలయత నోరుల
వెళలబటాక్టో రు.  మసల  రామయయ్యకు
ఏడపచిచయద.  చెనన్నయయ్యకు,  లకక అసలు
ఏయ మాటాల డల అరరయ కాలేదు.  

కొదదసేపటిక  ఆనయదబాషప్పులను
తుడచకుయటసూ-  "రేపు  పయడకక
అమామ్మయ  వసత యద;  దానితో  ఒక  మాట
మాటాల డ-" చినన్నగ అనన్నడ చెనన్నయయ్య. 
"ఓఓ అలగ! ఏ ఇబబ్బయదీ లేదు. నిదానయగనే
అనీన్న ఆలచియచకొని చెపప్పుయడ.  మా ఇలుల ,
ఫోన  నెయబరు  అనీన్న  అమామ్మయక  ఇచిచ
వచాచయ...  మర  వెళలసాత య"  అని  లేచారు.
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కారు బయలుదేర వెళలయద.  

రామయయ్య  ఉబిబ్బతబబ్బవతసూ  "ఒరే!  చెనన్న!
ఏమోననుకునన్న  గనీ,  మన  పిపయమమ్మను
చదవియచి  మయచిపని  చేసావరా!  ఇదయత
దాని  చదువ  వలేల!"  అయటసూ  కొడకును
పటక్టో కొని కనీన్నరు కారాచడ.

పిపయ  పెళల  ఊళళ్ళునే,  వెహభవయగ  జరగియద.

ఖరచయత  మగ  పెళలవారే  పెటక్టో కునన్నరు.

ఎనన్నడ  కనీ,  వినీ  ఎరుగని  రతల
భోజనలు చేశారు.  ఊరల  ఒకకరని కడ
పోనీయకుయడ  చెనన్నయయ్య  అయదరనీ
భోజనలు  చేసేయతవరక  ఇయటియటికీ
తరుగుతసూనే ఉనన్నడ.

"మీ  కుటయబయ  అయత  మాతో  బాట
నగరానిక  వచెచయయ్యయడ"  అని  బలవయతయ
చేసిన అలుల డతో చెనన్నయయ్య "ఒదుద లే బాబసూ!

అయదరసూ  ఉనన్న  ఊరని  వదల  వెళత  ఎల?

మీరు  కురపవాళల ;  అవకాశయ  ఉనన్నవాళల .
అయతగ  మేలు  చేయాలనుకుయట  ఓ  పని
చేయయడ:  ఈ  ఊరల  పెదద  బడ  ఒకటి
కటిక్టోయచయడ.  అయదరసూ వరే  ఊరక  వెళళ్ళు  పెహ
చదువలు  చదవలేకపోతునన్నరు  కదా"

అనన్నడ.

ఆ విధయగ చెనన్నయయ్య సలహ మేరకు,  పిపయ
వాళల కకృష ఫలతయగ ఊళల  ఉనన్న చినన్న బడ
కాసాత  మర చట-  ఆరు ఎకరాల సరలయలక-

వెళలయద.  వసతులు ఏరప్పుడడ్డ య.   పపభుతశయ
సప్పుయదయచటయ  వలల  అకకడ  హహ ససూకలు
కడ ఏరప్పుడయద. 

ఇపుప్పుడ ఊళల అయదరకీ చెనన్నయయ్య, పిపయలు
ఆదరరయ!

"పెదదలయత పనిక. పిలలలయత బడక
ఎటవెహపో చెపుప్పు!
టీచర: బోరుడ్డ  మీద యాభహ అయదు రాసి చసూపియచ చియటసూ! 5 పపకకన 5 రాసేత సరపోతుయద కదా?!

బోరుడ్డ  మీద ఒక 5 వసి ఆలచియచటయ మొదలటాక్టో డ చియటసూ.

టీచర: ఏయ ఆలచిసత నన్నవ్ చియటసూ?! చెపాప్పుగ, ఎటాల  రాయాల?!

చియట: అదే సర!  రయడో ఐదును మొదటి ఐదుకు ఏ వెహపున  రాయాల అని చసూసత నన్నను...
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మహకాలుని గథ
అనుసరణ: నరాయణ

బుదుద్ధి డ జీవియచి  ఉనన్న  కాలయల సేతవయ్యయ
అనే పటక్టోణయ ఒకటి ఉయడేద. చసూలకాలుడ,

మహకాలుడ  అనే  ఇదదరు  సదరులు  ఆ
పటక్టోణ పరసరాలల వాయ్యపారయ చేసకుయటసూ
జీవియచేవారు.

ఒకనడ  వాళలదదరసూ  సరుకులు  తీసకొని

వససూత ఉయడగ దారల ఒక గడమయల చాల
మయద  ఒకచట  గుమిగసూడ  ఉయడటయ
కనిపియచియద.  సదరులు ఇదదరసూ ఉతులకత
కొదీద అకకడక వెళల చసూసారు:

ఆ సమయయల బుదుద్ధి డ అకకడ పపవచనయ
ఇసత నన్నడ:  “ఈ  శరరయ,  ఇయదతయాలు,

బదద్ధి కథ
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మనసల-  అనీన్న  క్షణకాలే!  అనీన్న  నశయచేవ!

భవనలు  అనీన్న  అనితయ్యలే!!”  అని
తరకకయగ,  అయదరకీ  అరరమయేయ్యటల
వివరసత నన్నడ  బుదుద్ధి డ.  ఆ  పపవచనయ
మహకాళడని లతుగ కదలయచియద.

పపవచనయ పూరతయేయ్యసరక మహకాలుడ
బుదుద్ధి డని  చేరుకొని,  తనను  కడ
శషుయ్యనిగ  సశకరయచమని  వడకునన్నడ.

చసూలకాలుడ  అతనిని  వారయచేయదుకు
చాల  పపయతన్నయచాడ.  'లభదాయకమహన
వాయ్యపారానిన్న వదులుకవడయ ఎయదుకు?' అని
అనేక విధాలుగ చెపిప్పు చసూసాడ.  అయన
మహకాలుడ తన పటక్టో  వడలేదు.  సనయ్యస
దీక్ష తీసకనే తీసకునన్నడ. 

చసూలకాలుడ  కొదద  సేపు  ఆలచియచాడ.

'ఇతనిన్న  వెనకక  తీసకుపోవాలయట  మారర్గుయ
ఏయటి?'  అని.  ఆ  వెయటనే  అతను  కడ
బుదుద్ధి నిన్న  సమీపియచి  సనయ్యస  దీక్ష
తీసేసకునన్నడ.  'ఏదో  ఒక  సమయయల
తను  మహకాలుడని  కడ  ఒపిప్పుయచి
అతనితో  బాటసూ  సనయ్యసాశపమయ  నుయడ
వెనకక  మరలపోవచచ'  అని  ఆశయచాడ
చసూలకాలుడ.

అట  మహకాలుడ  బుదుద్ధి డ  చసూపిన
మారర్గుయల  చాల  వగయగ
మయదుకుపోయాడ.  తను తీవపయగ కకృష
చేససూత,  తనలని  పపజజ్ఞాను  మేలకలుపుకొని,

'అరహయతుడ'  అయాయ్యడ.  చసూలకాలుడ
మాతపయ  అతనిని  వెనకక  లగయదుకు



కొతతపలల                                                       50                                                            అకక్టోబర  2016

కొనసాగిససూతనే ఉనన్నడ. 

కొనన్నళలకు  బుదుద్ధి డ  తనతోటి  భిక్షవలతో
సహ  సేతవయ్యయ  చేరుకునన్నడ.  నగరయ
బయట ఉనన్న శయశుపా వనయల వాళలయదరకీ
బస  ఏరాప్పుట  చేయబడయద.  నగరయలని
పపమఖులయత  ఒకరకరుగ  బుదుద్ధి డని,

భిక్షువలను తమ ఇళలల భిక్షకు ఆహశనిససూత
వచాచరు.  చసూలకాలుడ  వదలేసిన
కుటయబ  సభుయ్యలు  కడ  ఒకనడ
ఆయనిన్న  శషుయ్యలతో  సహ  తమ  ఇయటిక
భిక్షకు రమమ్మని ఆహశనియచారు!

ఆ రజ ఇయకా తెలలవారకనే చసూలకాలుడ
మయదుగ బయలుదేర ఇయటికపోయాడ.

భోజననిక  ఏరాప్పుటల  పరయ్యవకయచటయ
మొదలుపెటాక్టో డ.  కుటయబ  సభుయ్యలకు
దగర్గురగ మలగడ. వార కషక్టో సఖాలు అనీన్న
తనవిగ సశకరయచాడ. ఆ రజ సాయయతపయ
భోజనలు  మగిసేసరక  చసూలకాలుడ
సనయ్యసానిన్న వదల యథా పపకారయ గకృహసత
వసకునే  బటక్టోలు  ధరయచేసాడ!  బుదుద్ధి డ
మిగిలన  శషుయ్యలతో  పాట  శయశుపా  వనయ

చేరుకునన్నడ.

తరువాత రజన మహకాలుడ భరయ్యలు
కడ  బుదుద్ధి డని  శషయ్య  సహతయగ  తమ
ఇయటిక  భిక్షకు  రమమ్మని  పాడరరయచారు.

'చసూలకాలుడ  భరయ్యల  మాదరే  తమ
కడ మహకాలుడని వెనకక లకకవచచ'
అని ఆశయచారు వాళల .  బుదుద్ధి డ 'సరే'నని
శషయ్య సమేతయగ వాళల ఇయటికీ వెళళ్ళుడ.
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భోజనలు  అయన  తరాశత  'కొదద  సేపు
మహకాలుడని  మాతో  వదల  వెళలయడ.

మాతోపాట  'అనుమోదన'  చేసేయతవరకు
అతనిన్న  ఉయడనివశయడ'  అని  మహకాలుడ
భరయ్యలు బుదుద్ధి డని పాడరరయచారు.  బుదుద్ధి డ
ఏమాతపయ  సయకచియచక,  సరేననన్నడ.

మిగిలన  శషుయ్యలతోపాట  శయశుపావనయ
బయలు  దేరాడ.  పటక్టోణ  పలమేరలు
దాటతుయడగనే  భిక్షువరర్గుయల  కలవరయ
మొదలహయద. 

అనేక మయద భిక్షువలు బుదుద్ధి ని నిరర్ణయయ
పటల అసయతకృపితని,  భయానిన్న వయ్యకతయ చేసారు.

తన  సదరుడ  చసూలకారుడ  లగ
మహకాలుడ  కడ  భరయ్యలకు
లబడతడని,  భిక్షు  సయఘానిన్న  వదల
వసాత డనీ  వాళలయత  అభిపాడయపడడ్డ రు.

వారల  కొయదరు  బుదుద్ధి నితో  తమ
అభయ్యయతరానిన్న వయ్యకతయ చేసారు కడ.

బుదుద్ధి డ  నవిశ  ఇటాల  చెపాప్పుడ:

"చసూలకాలుడ  ఇయదతయమలకు  లబడే
రకయ-  బదద్ధికసత డ;  బలహీనుడ;

లపలనుయడ  కుళలపోయన  చెటక్టో లయటి
వాడ.  కానీ మహకాలుడ శపదద్ధి, సళ రరయ్యయ, శకత
విశాశసాలు  ఉనన్నవాడ-  పరశతయలగ
ఏమాతపయ చలయచని హకృదయయ అతనిద.

సభనుపసిలయ విహరయతయ ఇయదతయేస అసయవతయ
భోజనయ హ చామతతనున్నయ కు సతయ హీన వరయయ
తయ వ పసహత మార, వాతో రుకకయ వ దుబబ్బలయ

అసభనుపసిలయ విహరయతయ, ఇయదతయేస ససయవతయ
భోజనయ హ చ మతతనున్నయ సదరయ ఆరధర్గువరయయ
తయ వ నపప్పుసహత మార, వాతో సేలయ వ పబబ్బతయ

"ఎవరహతే తమ మనసని కేవలయ సఖానిన్నచేచ
వసత వల  మీద ఉయచతర,  ఎవరహతే  తమ
ఇయదతయాలని వశయల ఉయచకర,  ఎవరహతే
ఆహరానిన్న  అమితయగ భుజిససూత  బదద్ధికయగ,

శకత  హీనయగ ఉయటార-  అటవయటి  వాళల
బలహీనమహన  వకృక్షయ  గలక  కకటి వళలతో
పెకలయచి వయబడనటల ,  తపప్పుక  మారునిక
లబడతరు"

"అల కాక,  ఎవరహతే  మనసలను  తనలని
కలమ్మషలపెహ  నిలుపుతర,   ఎవరహతే
ఇయదతయాలను  తమ  ఆధీనయల
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ఉయచకుయటార,  శపదద్ధి  శకుత లు  ఎవరల
అయతే దయడగ ఉయటాయో-  అట వయటి
వారు గయడ శలలల కడన పరశతయ గలక
చలయచనటల  నిశచలయగ  ఉయటారు;

మారునిక ఏమాతపయ లబడరు  ”
అని వివరయచాడ బుదుద్ధి డ. 

ఆలగ మహకాలుడ కుటయబ సభుయ్యలయత
అతనిన్న చటక్టో మటిక్టో,  బలవయతయగ గకృహసత
ధరయచే  వసాత స్క్రీ లను  ధరయపజేసేయదుకు

పపయతన్నయచారు.  కానీ  అరహయతుడెహన
'మహకాల  ధేరుడ'  వార  ఉదేదగ్జ్యోశానిన్న
గపహయచాడ;   అదురతమహన  ధాయ్యన  శకతతో
తక్షణమే అకకడ నుయడ మాయమహ  వచిచ,

బుదుద్ధి ని  పాదాలపెహ  వాడలడ.  అతని  శపదాద్ధి
శకుత లను  గపహయచి,  అయతకు  మయదు
బుదుద్ధి ని  నిరర్ణయానిన్న  తపుప్పుపటిక్టోన
భిక్షువలయత  కడ  'ధమమ్మ  శశ్రోతసల'ల
టకుకన నెలకొనన్నరు!

పోటీ లేదు!

"అమామ్మ ! అనన్నయేయ్యడ? "

" ససూకల్ క వెళళ్ళుడ మోక్షా! "

" నకు సలవకదా . మర అనన్నయయ్య ఎయదుకళళ్ళుడ ససూకల్ క?"

" అనన్నయయ్యకు exams . అయదుకని ససూకల్ ఉయద "
" ఓహో ! నేనెహతే గుడ్ గరల- బాగ చదువకునన్నను కాబటిక్టో exam లేదు. "

                                                     -శ్రీలత శ్రీరాయ, మోక్ష-  హహ దరాబాదు

సలక్ష క్ష్హన బిచచగడ
అవశ  : ఏయ నయన  ! అనిన్న ఇళసూళ్ళు అడకకకుయడ కొనిన్నయటిల మాతపమే అడకుకయటనన్నవ?

బిచచగడ  : గొయతు నొపిప్పు వచిచయదమామ్మ  ! డకక్టోరుగరు అరవదదనన్నరు  ;. అయదుకని ఈ నెలయత 
కాలయగ్ బల్ ఉనన్న ఇళలకు మాతపమే వెళత ను.
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నేతగడ-డడగన 
జరగిన కథ  :  'తను గొపప్పుగొపప్పు పనులు చేసేయదుకే పుటాక్టో డ'  అని అకసామ్మతుత గ గురతసాత డ నేతగడ.

ఎవరయత ఎగతళ చేసిన పటిక్టోయచకడ.  పనికరాని వసత వలతోట కవచమసూ,  శరసాత స్క్రీ ణమసూ తయారు
చేయయచకొని,  ఊళళ్ళు కనబడడ్డ గురాడనొన్నకదానిన్న దౌడ తీయసాత డ.  ఇక చదవయడ... 

"వెనకక  రారా,  న  గురాడనిన్న  ఎతుత కళత నన్న
పనికమాలన  దొయగ!  కుయడలు  కపుప్పుకునన్న
పీనుగ!”  అని  గురపపు  యజమాని  మిలలర
తటల  అయదుకునే సరకే  నేతగడ అలలయత
దసూరయ వెళళ్ళుపోయాడ.   అతని పపమేయయ
లేకుయడనే  గురపయ  తనకు  నచిచన  దారన

వగయగ దౌడ తీసియద. 

గురపపు  కళల నిన్న  ఒడసి  పటక్టో కొని,  అటసూ
ఇటసూ పడపోతసూ,  సరగర్గు  కరుచనేయదుకు
తయటాలు  పడతసూనే  ఆలచియచాడ
నేతగడ:  "మాల  సయచారయల  ఉనన్న

 రయడవభగయ
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వరయోధులు నివసియచాలలయద పనికమాలన
మొదుద లు,  మసూరుకలు ఉయడే పలలలల కాదు:

డబిలన ల వెలుగొయదే చకపవరత  తపప్పు,  మనకు
తగిన  పనిని  ఇవశగలగ  వాడ
ఇయకొకడయడడ!" అని.

ఒకసార నిశచయానిక వచాచక, అపుప్పుడక
గురాడనిన్న  ఉతలహయగ  మయదుకు
ఉరకయచాడ  నేతగడ.  నలుగు  గయటల
పాట  నిలబడకుయడ  ఉరక,  ఆ  గురపయ
నిజయగనే  డబిలన  చేరుకునన్నద.  ఒకపుప్పుడ

రాజగర  గురపపుశాలల  పెరగియదో  ఏమో,

ఇపుప్పుడద వాడని నేరుగ తీసకళల, రాజగర
భవనయల ఓ చకకని ఉదాయ్యనవనయ మసూలన
దులపరయచియద. 

డబిలన  మహరాజ  చాల  మయచడ.  తన
తోటని  చసూసేయదుకు  వచేచ  పపజలకసయ
అతను  అకకడకకడ  బయచీలు  వయయచి,

వాళల  కరుచనేయదుకు,  అలసట
తీరుచకునేయదుకు  కడ  తగిన  ఏరాప్పుటల
చేసి  ఉనన్నడ.  అటాల యటి  ఓ  బయడమీద
పడకొని  మనవాడ  కాలు  మీద  కాలు
వసకొని  ఏదో  ఆలచిససూత  ఉయట,  వాడని
అకకడక  తెచిచ  పడేసిన  గురపయ  దగర్గురలనే
తచాచడతసూ,  బయడల మధయ్య పెరుగుతునన్న
గడడ్డ పోసలను మేయటయ మొదలుపెటిక్టోయద. 

గురపయ  మీద  వరయోధుడ  ఆ  విధయగ
తోటలక పపవశయచే సమయానిక మహరాజ
తన  గదల వరే  ఏదో పనిచేసత నన్న  వాడలల
దానిని ఆపి,  కటికీలయచి వాడకేసి చసూససూత
నిలబడడ్డ డ.  వాడ  తనే  రాజహనటల
బయడమీద  పడకునేసరక  ఆయనకు  బలే
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మయడయద.  గురపయ మీద సరగర్గు కరచవటయ
కడ రానటక్టో  అటసూ ఇటసూ పడకుయటసూ
వచిచ,  తన తోటల నిశచయతగ పడక వసిన
ఆ  బుడబుకకల  వాడని  చసూపిససూత  తన
పపకకనే ఉనన్న రాజదోయ్యగి ఒకడతో- "ఆ వియత
బుడ  బుకకల  వాడని  చసూశావా?  'నేనేదో
మయచివాడనీ,  ఆదరయచే  వాడనీ
అనిపియచకునేయదుకని,  మామసూలు
జనలయత  కరుచని-  ధాయ్యనయ
చేసకునేయదుకు వలుగ ఇటాల  బయడలు అవ
పెటిక్టోసేత,  వడెవడో ఈ విధయగ దీనిన్న హోటల్ 
మాదర  మలచకొని,  కాళలమీద  కాళల
వసకొని  పడకవడయ  ఏమయత  సరగ
అనిపియచటలదు-  నువశమయటావ?”

అనన్నడ. 

"పపభసూ!  తమర  అభిపాడయయతో
ఏకీభవియచటయ  కయట  మేమేమీ  చెయయ్యయ!”

అనన్నడ రాజదోయ్యగి ఎపప్పుటిమాదరే. 

"వడెవడో  చాల  వియత  దుసత లు  ధరయచి
వచాచడ.  తనను  గురయచి  తను
ఏమనుకుయటసూనన్నడో  ఏమో!  నేనే

సశయయగ వెళల  పరశీలయచి  వసాత ను!”  అని
బయలుదేరాడ రాజ. 

ఆ  విధయగ  రాజ,  రాజదోయ్యగి  ఇదదరసూ
అడగుల  అడగు  వసకుయటసూ  అరుగు
మీద పడకునన్న నేతగడ వెహపుకు వచాచరు.

వాళల  రావటయ  గమనియచిన  నేతగడ
మరయత  గటిక్టోగ  కళల  మసూసకొని
నిదతపోతునన్నటక్టో  నటియచాడ.

అయతే "ఒకకదబబ్బకు డెబహబ్భై పాడణాలు
తీసిన వరయోధుడ ఇతడే" అని రాసి ఉనన్న
తన డలును అటవెహపుకు వయచి అక్షరాలు
బాగ  కనపడేటటక్టో  పెటక్టోడయ  మటకు
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మరచపోలేదతను.

రాజగరు  దానిన్న  చదవి  నిజయగనే
నిరారయతపోయారు.  "ఓహో,  ఏమాశచరయ్యయ,

ఎయత ఆశచరయ్యయ?!, ఇతని కసమే కదా నేను
ఇనన్నళల  ఎదురుచసూసత నన్నద?!  అనన్నడ
పరవశయగ కళల  మసూసకుయటసూ.

"పపభసూ!  ఏ  పని  కసయ?!”   అడగడ
రాజదోయ్యగి.

"ఇయకయదుకు,  న రహతులన్న వధిససూత  ,  వార
శపమ  ఫలతమహన  పయటలన్న  నశనయ  చేససూత,
వాళళ్ళు  పెయచే  కళలను,  జీవలన్న  సాశహ చేసే
డడగన ను ఇతని వయటి వరయోధులు కాక
మరవరు  చయపుతరు?!”  అనన్నడ  రాజ
చటకుకన.

ఉదోయ్యగిక  కొదదసేపు  నోటమాట  రాలేదు.

చివరక ధహరయ్యయ తెచచకొని వాడ "క్షమియచాల
మహరాజా!  అయతమయద  వరయోధులు-

నిజఖడర్గు సయపద గలవారు,  మొకకవోని ధహరయ్య
సాహసాలు గలవారు- అయతమయద చేయలేని
పనిని,  ఈ మామసూలు బుడబుకకలవాడ

చేయగలడయటారా?”  అనుమానయగ
అడగడ.

"ఖచిచతయగ  చేసాత డ.  వాడ  డలు  మీద
ఏమి రాసి ఉయదో చదవలేదా?! ఒకక దబబ్బకు
డెబహబ్భై  పాడణాలు తీసాడట!  అలయటి వాడక
డడగన ని చయపటయ ఒకక లకాక?”  అయటసూ
రాజగరు పోయ నేతగడ భుజయ పటక్టో కొని
కుదపాడ. 

అపుప్పుడే కళల  తెరచిన నేతగడ హుయదాగ
పెదాలు  విరుససూత  "మర  ఇపుప్పుడ
ఎవరచాచరు, మా సేవలక?!” అనన్నడ.

మహరాజ ఒకకసారగ నిటారుగ నిలబడ,

అటసూ  ఇటసూ  చసూససూత,  గటిక్టోగ  గల
పీలుచకొని  "మ మ మ ..  మర  నేను  డబిలన
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మహరాజనే  కదా?”  అనన్నడ  ఒకయత
అనుమానయగ. 

అద  వినగనే  నేతగడ  టకుకన  లేచి,

మోకాళళ్ళుమీద  నిలబడ,  రాజగర  కాళళ్ళు
పటక్టో కునన్నడ: "పపభసూ,  ననున్న క్షమియచయడ.

న  ఆజాజ్ఞాననిన్న  క్షమియచయడ.  మిమమ్మలన్న
గురతయచక  నేను  చేసిన  అపరాధాలని
మనిన్నయచయడ.  ఈ  అలుప్పుడని  క్షమియచానని
మాట ఇవశయడ మయదు-లేకపోతే మీ కాళళ్ళు
వదలేద లేదు!" అయటసూ.

దాయతో రాజగరక తన మరాయ్యద నిలచియదని
సయతోషయ  వసియద.  'దాయతోపాట  వడ
అనన్నయతపనీ  చేసాత డ'ని  భయ య  కడ
వసియద.  అయదుకని  నేతగడక
అభయానిన్నససూత  "దసూర  పపయాణపు
బడలకతో అలసి ఉయటావ ఓ వరుడ! ఏమీ
పరవాలేదు!  నినున్న  క్షమియచాయ!"  ఇయతకీ
ఇకకడ ఏయ చేసత నన్నవ నువశ,   మా ఈ
రాత బయడమీద?!” అని అడగడ రాజ. 

"పపభసూ!  తమర  సహనయ్యయల
సయచారయోధుడగ  సేవలయదయచేయదుకే

నేను  డబిలన క  చేరుకునన్నను!”  అనన్నడ
నేతగడ గౌరవయగ.

"ఓ! అలన!" సయతోషయగ అనన్నడ రాజ-

“నీ  వయటి  వరుడక  ఏ  మాతపమసూ  కషక్టోయ
కలగియచని  పని  ఒకటి  ఉనన్నద  న  దగర్గుర.

డెబహబ్భై  పాడణాలు  ఏమీ  కాదు  కనీసయ!

దానికయట చాల చినన్న  పనే!  కేవలయ చినన్న-
పనికమాలన డడగన ఒకటి న రాజాయ్యనన్నయత
చికాకు పెడతోయద.  పపజలన్న కషక్టోపెడతోయద;

వాళల  కళలను  తయటయద.  కనీసయ  నేను
తనేయదుకు  కడ  గుడల  దొరకటలదు!"

అనన్నడ రాజ బాధగ మఖ య పెటిక్టో.

"దాని పని అయపోయనటల పపభసూ! ఇలయటి
చినన్న  పనులు  నకు  ఎయత  పాటివి!”

అనన్నడ నేతగడ తేలకగ మఖ య పెటిక్టో.
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"క్షమియచ వరయోధా!  నీ శౌరాయ్యనిక తగిన
పని కాదేమో, ఇద!” అనన్నడ రాజ కొయచెయ
అనుమానయగ.  "కానీ  నకకడ  ఈ
డడగన కు అసలలు ఏమాతపయ బయపడలలన
అవసరయ  లేదనుక;  అయన  ఏయ
చెయయ్యను?! అద ఎకకడో  'కయటీ గలేశ' అనే
ఊళల ఒక బురద గుయట ఊబిల ఉయటయద
ఇపుప్పుడ.  అకకడక  వెళళ్ళులయట  మర
నకేమో  బోలడ్డనిన్న  పనులయ!"  చెపాప్పుడ,

విచారానిన్న తెచిచపెటక్టో కునన్న మఖయతో. 

"మీరేమీ  విచారయచకయడ  పపభసూ!  ననున్న
తక్షణయ  అకకడక  తీసకళలమనయడ!"

అనన్నడ నేతగడ, తెగియచి. 

"అదే  నకు  నచిచయద!”  అనన్నడ  రాజ
సయతోషయగ  "న డబుబ్బకు తగిన వరుడవి
నువశ"
"ఓఓ.. డబుబ్బ అయట గురతచిచయద.." అనన్నడ
నేతగడ.  "న పపయాణానిన్న నిరాటయకయగ
కొనసాగియచేయదుకు నకు కొయచెయ  డబుబ్బల

అవసరయ ఉయటయద...”

"ఓఓ.. దానిదేమయద, నీకయత కావాల అయత
తీసక!”  అనన్నడ  రాజ,  అతనిన్న  ఓ
అలమార దగర్గురకు తీసకుపోతసూ.

ఆ  అలమారల  నియడ   పాత  మేజళళ్ళు
ఉనెహన్నై.   ఆ  మేజళళ్ళుల నియడ బయగరు
నణాలన్న  దాచి  పెటక్టో కునన్నడ  రాజ.

నేతగడ  మయదుకళళ్ళు,  తన  కవచయల
పటిక్టోననిన్న నణేలన్న నియపుకునన్నడ. 

"ఇక మన గురపపు శాలకు వెళద య పద! నీకు
చరుకహన కొతత  గురపయ అవసరయ ఉయద!” అని
రాజగరు  వాడని  తన  గురపపుశాలకు
తీసకళల డ.  మిలలర గడ మసల తొకుక
గురాడనిన్న  అకకడే  వదలేసి,   బదులుగ
రాజగరు  చసూపియచిన  ఓ  మయచి  కురప
గురాడనిన్న  పుచచకునన్నడ  నేతగడ.

(తరాశత  ఏమహయదో  వచేచమాసయల
చదవయడ...)

  కయచ మోడగినటల  కనకయ మోడగదు.  నియడ కుయడ తొణకదు; ఉతత కుయడకు ఊపులకుకవ
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పటాక్టో భిషేకయ
రచన: శవ లక, ఇబతహీయ పటన్నయ, కపషర్ణ జిలల .

వికపమపురరాజ విజయసియహుడక వివాహయ
అయన  చాల  సయవతలరాలకు  రాణ
పదామ్మవత  దేవి  గరరయ  దాలచయద.  నెలలు
నియడకనే మగ శశువను  పపసవియచియద.   

ఆ సమయానిక విజయసియహుడ నగరయల
లేడ.  అతను  వచిచ  చసూసేసరక  పిలలవాడ

పురటలనే కనున్న మసూశాడనన్న వారత అయదయద.

పుతప  సయతనయ  మీద  విపరతమహన
అభిమాననిన్న  పెయచకునన్న  రాజ  తీవప
నిరాశకు  గురయాయ్యడ.   మనసాత పయతో
అనరగయ్యయ పాలహ తశరలనే కాలయ చేశాడ .
తదనయతరయ  రాజయ్యయ  అతని  తమమ్మడ
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మాధవసేనుడ  పాల  పడయద.

మాధవసేనుడక  విజయసియహుడకునన్న
మయచి గుణాలేవ లేవ.   దాయతో పరపాలన
గత  తపిప్పుయద.   పపజలు  అషక్టోకషక్టో లు
పడనరయభియచారు.  మాధవ  సేనుడ
అవసరయ  లేనివాటిక  నిధులు  లేవనేవాడ.

అనవసరమహనవాటిక  లకకలేననిన్న
నిధులచేచవాడ.

కొలువల ఉనన్న ఉదోయ్యగులకు అడగకుయడనే

జీతలు ఇమమ్మడ మబబ్బడగ పెయచాడ.  ఆ
భరానిన్న తటక్టో కడనిక ధరలనసూ పెయచాడ.

యవకులకు పనులు దొరకలేదు.  దొయగలు
ఎకుకవయాయ్యరు.  మదాయ్యనిన్న   పపభుతశమే
అమామ్మలని,  పపత  వయ్యకీత  తపప్పుక  మదాయ్యనిన్న
సేవియచాలని  శాసనయ  చేసాడ  రాజ.

వటనిన్నయటితోటీ  పాలన  అసతవయ్యసతమహయద.

తరుగుబాట దారులు  తయారయాయ్యరు. 

ఇటాల  కొనేన్నళళ్ళు  గడచాక  మాధవసేనుడ
హతయ్య  చేయబడడ్డ డ.   అతగడక
కుమారులు  లేకపోవటయతో రాజే లేకుయడ
పోయాడ.

ఇపుప్పుడ  'ఎవరని  రాజను చేయాల'  అని
పెదదలయత  తలపటక్టో కొని  కరుచనన్నరు.

చివరక  అయదరసూ  కలసి  ఓ
నిరర్ణయానికొచాచరు:   పటక్టోపుటనుగుక
పూలమాలనిచిచ  పురవధులల  తతపాప్పుల.

అద ఆ మాలను ఎవర మడల వసేత  వారే
రాజ. 

అయతే వాళళ్ళు ఇల చేసాత రని మయదుగనే
ఊహయచాడ  పటక్టోపుటనుగును  పోషయచే
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మావటి.  అతనిల  దురాశ  పాడరయభమహయద.

మనసలనే  ఓ  పపణాళకను
రసూపయదయచకునన్నడ.  ఏ  మాతపమసూ
ఆలసయ్యయ  చేయకుయడ  తన  పపణాళకను
కారయ్యరసూపయల పెటాక్టో డ.

యకతవయసకడెహన  తన  కొడకును
గజశాలకు  రమమ్మనన్నడ.   ఏనుగుక  అనేక
పరాయ్యయాలు పూలమాలనిచిచ, తన కొడకు
మడల వయయచాడ.   ఇల దానిక శక్షణ
నిచేచ  అవకాశానిన్న  దొరకననిన్న  రజలపాట
తనకు  అనుకలయగ
ఉపయోగియచకునన్నడ!

అయతల  అనుకునన్న  మహూరతయ  రానే
వచిచయద.  పటక్టోపుటనుగుకు పూలమాలనిచిచ
పుర  వధులల వదలరు.  లక్షలద మయద
పురజనులు  రహదారులకు రయడ వెహపుల
నిలబడ జయజయధాశనలు చేయసాగరు.

అనేకమయద ఏనుగును అనుసరయచసాగరు.

ఏనుగు  అయదరనీ  దాటకొని  సరహదుద లల
ఉనన్న దేవాలయయ వదదకు చేరుకునన్నద. 

దేవాలయయ  మయదు  నుయచని  ఉనన్నడ

మావటి  కుమారుడ.   ఏనుగు  ఒకొకకక
అడగసూ మయదుకు వససూత ఆ  కురపవాడని
సమీపియచియద.  

సరగర్గు అదే సమయానిక భగవయతుడక
సమరప్పుయచేయదుకు  కొనిన్న  ఫలలు  పటక్టో కొని
అటగ  వచాచడొక  బాడహమ్మణ  యవకుడ
ఆదతుయ్యడ.    ఏనుగు అతనిన్న  చసూడగనే
దశ  మారుచకునన్నద.   అతగడ   మడల
పూలమాలను  వసి,  అతని  చేతలని
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పయడలను తను తీసకునన్నద.

గుడల  గయటలు  గణ  గణ  మోగయ 
పురజనులయదరసూ పటక్టోపుటనుగు నిరర్ణయానిన్న
సాశగతయచారు.  మావటివాడ,  ఆతని
కొడకు  నిరా రయతపోయారు.   ఆదతుయ్యడ
సయభతమాశచరాయ్యలకు లనయాయ్యడ.   అతని
తయడత సదరరనచారయ్య మాతపయ మనసలనే
భగవయతుడక కకృతజజ్ఞాతలు  చెపుప్పుకుని,  ఎనోన్న
ఏళల కపతయ తను చేసిన తపుప్పును తలచకొని
పశాచతత పపడడ్డ డ:  రాజ  అవాశలనే
దురాశతో మాధవసేనుడ  తనను బదరయచి
రాణీవార సయదటనునన్న పురటి బిడడ్డకు మతుత
మయదు  ఇపిప్పుయచాడ.  ఆపెహన  వాడ

చనిపోయాడని  చెపిప్పుయచి;  అయదరనీ
నమిమ్మయచటమే  కాక,  ఆ  విధయగ
విజయసియహుడ మరణానిక కారకుడెహనడ.

అటాల  చివరక  తనే  రాజహనడ!  ఇక  తను
అతని ఆజజ్ఞా పపకారయ ఆ పిలలవాడని చయపలేక,

ఎవశరకీ తెలకుయడ రహసయ్యయగ తన బిడడ్డగ
పెయచాడ-  నిజానిక  ఆదతుయ్యడ
విజయసియహుడ  కొడకే!  ధరామ్మతుమ్మడెహన
రాజగర  కొడకుకే  తరగి  రాజయ్యయ
దకకయద!

అనుకకుయడ  రాజహన  ఆదతుయ్యడ
కాలకపమాన  గొపప్పు  పరపాలకుడగ  పరు
తెచచకునన్నడ.

చాల కొయచెయ!

టీచర: రేఖా! నినన్న అక్షాయశయ అయట ఏయట  నేరుచకురమమ్మనన్నను- నేరుచకొచాచవా?

రేఖ: ఎయత చదవిన  గురుత యడటలదు మేడయ, కొయచెయ వచిచయదయట కొయచె య  మరచపోతునన్నను!

టీచర: ఎయత వసేత అయత చెపుప్పు, పరేలదు!

రేఖ : ఉయ.. ఉయ..  అక్షాయశయ అయటారు!

రవి: చినన్నపుప్పుడ నేనేయ కావాలనుకునన్ననో అదే అయాయ్యను.

రమేష: ఏయ కావాలనుకునన్నవ?!

రవి: పెదదవాణన్న కావాలనుకునన్నను.
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బొమమ్మలు-పదాలు  1
రయడో తరగత పిలలలకు పపతేయ్యక య :  ఇకకడ పదహేను బొమమ్మలునెహన్నై.  ఒకక బొమమ్మనుయడీ  రయడక్షరాల
పదయ ఒకటి  తయారవతుయద-  చసూడయడ.  వియత  ఏయటయట  ఆ  పదహేను  పదాలసూ  'అ  '  తోట
మొదలౌతునెహన్నై!  బొమమ్మలన్న చసూసి పదాలు కనుకకయడ మర !

 

నిరశహణ : శ్రీమత ఆదసూర హహ మావత, అమరకా సయయకత రాషక్టోస్క్రీ లు

1 2 3

4

5
6

7 8
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13

9 10 11 12

14
15

పదరయగయ-86 విజేత ఒకకడే:

బోయని అజయ, ZPHS, మసాత బాద, 

కరయనగర జిలల .

ఇటాల  రాబోయే ఆరు కొతతపలుల లల వచిచన 
పదాలనీన్న దాచి పెటక్టో కయడ. చివరక, ఆరన్నలల 
తరాశత అనిన్నటినీ ఓ పోసక్టో  కారుడ్డ  మీద రాసి 
పయపాల మాకు! అటాల  అనీన్న సరగ రాసి 
పయపిన రయడో తరగత పిలలలల లటర 
దాశరా ఎయపికహన   ఇదదరక - ఒకొకకకరకీ  
500 రసూ. బహుమత ఇవశబడతుయద ! 
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బొమమ్మకు కథ రాయయడ
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పదరయగయ-87
నిరశహణ: డ. సిర, మిరాయ్యలగసూడ, నల ర్గుయడ జిలల , తెలయగణ రాషక్టోస్క్రీయ

1 2 3

4

5 6 7

8 9 10

11 12

13

అడడ్డయ:

1. 'దేవ' తో మొదలయేయ్య వకృక్షయ- హమాలయాలల 
ఎకుకవగ కనిపిసత యద (4)

4. 'సగయ' క ఇయక పరు (2)

5. విషుర్ణమసూరత భరయ్య ఎవరు? (2) 

7. తెలుగు సయవతలరాలు ఎనిన్న (3)

8. 'నిలయయ' అట నుయడీ ఇట వచిచయద (3)

10. 'నవ' కుడ నుయడ ఎడమ వెహపు వెళతయద (2)

11. కొమొమ్మచిచన హయదీ సహనికుడ (3)

12. పరుల 'గొయగళ' కలగిన పురుగు. సతకక చిలుక 
ఎదగ కపమయలని ఒక దశ (6)

అడడ్డయ-నిలువ ఆధారాల సహయయతో ఈ గడలను 
నియపగలరేమో చసూడయడ.   నియపిన పదరయగనిన్న, 
కేవలయ పోసక్టో కారుడ్డ పెహ  రాసి, మాకు అయదేటల  
పయపయడ.  మీ బడ పరు, తరగత, మీవాళల  ఫోను 
నయబరు  తపప్పుక రాయయడ. 

సరహన సమాధానయ రాసి ఎయపికహన మగుర్గురు పిలలలకు 
 కొతతపలల - 89 ని  బహుమతగ పయపిసాత య!

నిలువ:

1. గుడ (4)

2. ససూదల ఎకకయచేద (2)

3. రజల ఎనిన్న గయటలు ఉయటాయ? (6)

4. 'అరవమ'ల చివర అక్షరయ మాయమహయద (3)

6. తరగబడన 'గజలక' (4)

9. 'నివాళలు' క ఏకవచనయ (3)

12. 'పానుపు'ల మొదటి అక్షరయ ఎట వెళలయద (3)



 NEFT TRANSFER  కససం అకర్కెసంటు వివరల:

“Kottapalli Prachuranalu”
SB A/c 62320333310,
State Bank of Hyderabad
Dharmavaram Branch
IFSC: SBHY0020902
(బజ్యేసంకు వార కొతస నయమాలననసరసంచి,  "కాజ్యేష్ హాజ్యేసండిల్లోసంగ్ చారరల"గా పపతిసార రర. 50 అదనసంగా 
చెలల్లోసంచవలసి వసుస నర్నెద..  అసందువలల్లో బజ్యేసంకులో డబబ్బ కటక్టోకసండి-  నరుగా మీ అకర్కెసంటు నసండే టత్రానన్సుఫర్ 
చేయగలరన పాత్రారర్థన)

పపసుస తసం అసందుబటులో ఉనర్నె కొతసపలల్లో పిపసంటు పుససకాల వివరల:

కపమ
ససంఖజ్యే

వివరల ఒక సెట లోన
పుససకాల ససంఖజ్యే

సాక్టో కులో ఉనర్నె
సెటుల్లో

(సుమారుగా)

వెల (రర)

(పోసక్టోజి రర 50  అదనసం)

1 2011 set 9 15 180

2 2012 Set 11 20 220

3 2013 Set 7 16 175

4 2014 Set 10 448 250

5 2015 Set 7 1090 175

మరనర్నె వివరలకల ససంపపతిసంచసండి:  కొతసపలల్లో పపచరణల, 1-127/A, యసంఆరర్వ ఆఫీసు దగగ్గర, చెనర్నెకొతసపలల్లో, 
అనసంతపురసం జిలల్లో , 515101.  ఫోన: 7702877670,  9000453887.  ఇ-మెయిల : team@kottapalli.in 

కొతసపలల్లోన మీ మితప లకు, మీరు చదవిన బడులకు, మీ సమీపసంలోన లలబదరలకు బహూకరసంచసండి! 

రబోయే 12 ససంచికలకల ముసందసుస  చసందా:

వజ్యేకుస లకు: 300/- (పోసక్టోజీ మరయ యసెన్సుమెర్మాస్ ఛారరల కలపి)

ససంసర్థలకు: 350/-

గమనక:  అచచయిన పుససకాల ఎపప్పటకపుప్పడు సాధారణ పోసుక్టో లో పసంపబడతయి.

Transfer వివరలన 
మాకు మెయిల్ దార్వర 
తెలయజయసండి:

team@ kottapalli.in



పిలల్లల ననతిక పాఠాల
            "కథల చదివితే ఏమొససది? మా పిలల్లలకు ఏమననా మారర్కులొసస య?"

"మీ పిలల్లలతో అపప్పుడపప్పుడు మమంచి కథల పససకాల చదివిమంచమండ" అని ఒక ఉపాధధ్యాయుడు ఇచిచ్చిన సలహాకు 
కమందర తలల్లదమండుడ ల సమాధనమం అది. తమ పిలల్లలకు బాగా మారర్కుల రావాల; తమందరగా అమరికా పోవాల; 

అకర్కుడ నమండ వాళళ్ళు డాలరల్ల  పమంపాల- ఇవి, నేడు చాలా మమంది తలల్లదమండుడ ల కోరికల. 

మారర్కుల గొడవలో పడ నిజమనన చదువేదో గురిసమంచడమం లేదు వాళళ్ళు. తలల్లదమండుడ ల ఈ బలహీనతన ఆసరా 
చేసుకని సొమమ్ము చేసుకునే వాళల్ల సమంఖధ్యా నానాటికీ పెరిగిపోతోమంది. అమందుకే నేటి యువకులకు నిజమనన జీవితమం 
దదూరమౌతోమంది. మారర్కుల మాయలో ఈదుకుమంటదూ వచిచ్చిన వాళల్లమంతా నేడు జీవితానిన్ని వెళల్లదీసుస నాన్నిరే కాన, 

నిజమంగా జీవిమంచటమం లేదు. అలా తమ పిలల్లలకు మారర్కుల కోసమం వెమంపరాల్ల డే తలల్లదమండుడ లకు చమంపపెటట లా నిజమనన
చదువు ఏమిటో చబుతమంది, విదద్వాన్ వీరభదద్రపప్పుగార రాసిన 'సమంపమంగి' కధ సమంపటి. 

పడతి బడలోనదూ వారానికి రమండో మదూడో మోరల్ ఎజుకేషన్ పీరియడడ్స్ ఉమంటాయ. అమందులో పిలల్లలకు నతి కథల,

మమంచి వికాసమం కలగిమంచే అమంశాల చపాప్పుల.  అయతే ఈనాడు పిలల్లలకు 'సననడ్స్, లెకర్కుల, ఇమంగల్లషులోల్ల మారర్కుల
వసస చాల-  మోరల్ పీరియడ ఎమందుకు?' అనే భావన ఉనన్నిమందున, దనికి ఎకుర్కువ పాప్రాధనధ్యాత ఇవద్వాటమం లేదు.

అయతే  పిలల్లలకు ననతికతన, జీవితప విలవలన  నేరిప్పుమంచటమం చాలా అవసరమం. అదే నిజమనన చదువు కూడా. 

ఈ చదువు లోపిమంచడమం మదూలానే మన జీవన విధనమం అససవధ్యాససమయమంది. వధ్యాకిస సద్వారరమం ఎకుర్కువయధ్యామంది. "ఈ 
పని నాకమందుకు, ఎవరో ఒకర చదూసుకుమంటారలే" అనే ఉదసీనత ఎకుర్కువెనమంది. పడసుస తమం మనిషి సటి మనిషిని 
పడమిమంచడమం మానేశాడు. అమంతేకాదు- డబుబ్బు సమంపాదిమంచటమంలో పడ, మరమనిషిలా తయరన,  యమంతిద్రక 
జీవనప చటటమంలో తనన్నికులాడుతనాన్నిడు,  ఆ పడవాహమంలో కటట కుపోతదూ,  చివరికి తనన తాన 
పడమిమంచుకోవడమం కూడా మానేశాడు మనిషి! 

వీటనిన్నిటికి కారణమం, సమంసర్కురమం రదూప దిదుద కునే తరణమంలో మమంచి బాలసహితధ్యామం పిలల్లలకు అమందకపోవటమ. 

మనిషి జీవితామంతమం ఆరోగధ్యామంగా బద్రతకడానికి చినన్నిపప్పుడు తలల్లపాల ఎమంత మఖధ్యామో, లేత వయసులో చకర్కుని 
బాలసహితధ్యామం అమందిమంచడమం కూడా అమంతే మఖధ్యామం.  తలల్లపాల వాళల్లకు శారీరకమం బలానిన్నిసస య;  బాలసహితధ్యామం
వాళల్లకు మానసిక సస రరాధ్యానిన్ని, మమంచి అలవాటల్లన అమందిసుస మంది.

-దసరి వెమంకట రమణ, బాల సహితధ్యా పరిషత్ ('సమంపమంగి ' కథల సమంపటానికి మమందుమాటగా..)
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